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KATA PENGANTAR

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan sifat dan karakter ke-
kuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman 

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan pera-
dilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Norma konstitusional ini 
membawa pesan mengenai independensi peradilan yang dapat dimaknai 
sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap batin peng-
adil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta ke-
mudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah 
proses mengadili (peradilan). Problematika tentang keterbelengguan in-
dependensi inilah yang selama ini digadang-gadang menjadi pemicu ke-
gaduhan dalam sistem penegakan hukum kita, yang pada akhirnya kerap 
mencederai dan bahkan mengoyak rasa keadilan masyarakat.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin 
“impartiality” dan “fairness” dalam memutus perkara, termasuk perkara-
perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan ca-
bang-cabang kekuasaan yang lain. Ketidakberpihakan  (impartiality)  dan  
keterputusan  relasi  dengan  para aktor  politik  (political insularity). Im-
parsialitas  terlihat  pada  gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan 
putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas da-
sar keterkaitan dengan salah satu pihak beperkara. Imparsialitas proses 
peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim  dapat  melepaskan diri  dari  
konflik  kepentingan  atau  faktor semangat pertemanan (collegial) dengan 
pihak yang beperkara karenanya hakim harus mengundurkan diri dari 
proses persidangan jika ia melihat ada potensi imparsialitas. Sementara 
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itu, pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim 
agar ia tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik.

Gagasan ketidakberpihakan tersebut berjalin kelindan dengan tun-
tutan akuntabilitas. Aturan konflik kepentingan, mekanisme pencegahan 
suap, dan pengawasan hakim merupakan contoh mekanisme akuntabi-
litas yang bertujuan memastikan hakim bertindak independen, imparsi-
al, dan profesional dalam proses ajudikasi. Dengan begitu, mekanisme 
akuntabilitas tak bisa dilihat sebagai ancaman terhadap independensi, 
melainkan lebih menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan 
peradilan. Dalam segi kultural esensi akuntabilitas terletak pada pengem-
bangan komitmen dan moralitas individu, etos kerja, dan etika organisasi 
yang kondusif bagi pengabdian lembaga kekuasaan kehakiman kepada 
masyarakat. Akuntabilitas kekuasaan kehakiman kepada publik sangat 
ditentukan oleh tekanan-tekanan eksternal yang memaksa dan mengon-
disikan hakim untuk mengabdi kepada kepentingan publik. Pendekatan 
ini tidak  menjadikan  komitmen  individu  dan  nilai-nilai normatif dan  
dogmatik  sebagai  basis bagi  akuntabilitas kepada  publik, sekalipun tidak 
menolak pentingnya hal tersebut.

Pada titik akuntabilitas inilah pengawasan terhadap peradilan mene-
mukan relevansi utama. Pengawasan diorientasikan untuk memastikan 
bahwa semua hakim memiliki sikap berintegritas tinggi, jujur, imparsial, 
dan profesional dalam menjalankan kewenangannya maupun dalam ke-
sehariannya yang akan memengaruhi tugas yudisialnya. Pengawasan da-
pat mencegah potensi pelanggaran atau pengabaian independensi oleh 
pribadi hakim sendiri, pimpinan pengadilan, dari pihak-pihak yang be-
perkara, tekanan kekuatan lainnya, atau dari masyarakat tertentu. Peng-
awasan dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas hakim agar selalu dapat  
mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya hanya berdasarkan ke-
benaran. Adanya sistem pengawasan yang baik yang memuat perinci atas 
hal-hal penting yang perlu diawasi untuk menjaga martabat dan   kehor-
matan kekuasaan kehakiman, adanya kode etik dan, perilaku yang appli-
cable, tersedianya tata cara dan mekanisme pengawasan yang utuh dan 
solid, tersedianya orang-orang yang memiliki profesionalitas dan integri-
tas dalam melakukan pengawasan.

Kata-kata kunci independensi, akuntabilitas, dan pengawasan di atas 
menjadi penanda penting eksistensi sistem peradilan terutama dalam 
fungsi untuk menyelesaikan sengketa. Bangun, kultur, dan manajemen 
peradilan dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang 
lain. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memper-
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oleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan seng-
keta. Perkembangan ketatanegaraan modern mendorong pertumbuhan 
rekayasa sosial dan politik lewat perundang-undangan yang menghasil-
kan arsitektur peradilan. Ada infrastruktur khusus dan birokrasi dengan 
teknis pencarian akses keadilan yang ketat sebagai ciri utama arsitektur 
tersebut. Namun perkembangan di dunia juga menunjukkan keluhan-
keluhan yang kadang-kadang mengarah kepada krisis akibat perilaku 
aktor-aktor peradilan untuk kemudian mencederai makna independen-
si, dikaburkannya tujuan akuntabilitas, dan disingkirkannya mekanisme 
pengawasan. Akses keadilan terjebak kepada aspek prosedural yang ber-
biaya tinggi dan kemudian dituding menghambat pelayanan keadilan. 
Muncullah situasi seperti yang dikatakan oleh Warren Burger, bekas Ke-
tua Mahkamah Agung Amerika Serikat yang pernah mengatakan bahwa 
“Sistem  Pengadilan  telah  dipenuhi  dengan  pengacara  yang buas, hakim 
yang ganas dan pegawai dengan beban kesibukan yang tinggi sehingga 
tidak dapat menyediakan prosedur yang adil.”

Padahal, pendekatan historis dan filsafat selalu menginginkan hukum 
berkaitan dengan keadilan. Dalam kata lain, pengadilan sebagai pelaksa-
na  hukum  adalah  suatu  lembaga  yang  akan  memberikan keadilan bagi 
mereka yang mencari keadilan, tidak peduli siapa pun dan bagaimana-
pun latar belakangnya. Namun dalam kenyataannya, hukum sejak semula 
selalu mengandung potensi untuk cenderung memberikan keuntungan 
kepada mereka dari golongan yang lebih mampu secara finansial. Celah 
antara cita-cita keadilan dan praktik pelaksanaannya dalam kehidupan 
sehari-hari telah melahirkan suatu pandangan John Rawls mengenai ke-
adilan. Rawls memandang keadilan seperti dua sisi mata uang yang tidak 
dapat terpisahkan. Keadilan mengandung prinsip persamaan (equality); 
di sisi lain, keadilan juga mengandung prinsip perbedaan (difference). 
Prinsip persamaan termaktub dalam kalimat “setiap warga negara bersa-
maan haknya di hadapan hukum.” Di sisi lain,  prinsip  perbedaan  mem-
berikan  kewajiban  kepada  pemerintah untuk memberikan perlindungan 
dan perlakuan khusus kepada warga negara yang secara ekonomi dan so-
sial berada dalam posisi kurang beruntung atau lemah.

Selanjutnya, isu penyelesaian sengketa yang berbasis kepada hukum 
yang lebih dekat kepada masyarakat kembali mengemuka. Ia dipandang 
sebagai kritik terhadap eksistensi dan layanan pengadilan modern. Sangat 
menarik bahwa sesungguhnya penyelesaian masalah berbasis komuni-
tas ini memiliki akar panjang dalam budaya dan adat berbagai komuni-
tas adat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun seiring dengan 
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berjalannya waktu dan derasnya terpaan kehidupan modern yang lebih 
materialistis, masyarakat justru semakin rawan dengan konflik horizontal 
di antara berbagai kelompok yang ada. Pemahaman yang banyak berkem-
bang adalah “hukum sekeras-kerasnya supaya ada efek jera”, yang kadang 
menafikan kenapa sebuah persoalan bisa muncul.

Buku ini dimaksudkan untuk mengupas isu-isu yang berhubungan 
dengan narasi di atas. Penyampaian pesan dilakukan dengan menyajikan 
telaah teoretis dan perbandingan hukum dalam isu-isu yang berhubung-
an dengan sistem peradilan. Lokus di Indoensia menjadi perhatian utama 
walaupun uraiannya juga diikuti dengan pengalaman dan praktik di ne-
gara lain sebagai referensi pembanding. Akan tetapi, tidak seluruh isu dan 
fakta sistem peradilan tuntas dibahas. Buku ini memiliki keterbatasan ter-
sebut, namun tidak mengurangi semangat untuk menyajikan secara kom-
prehensif pilihan isu yang dipilih. Diharapkan buku ini mampu menjadi 
sekotak wacana untuk menjadi rintisan referensi guna mendorong karya-
karya identik di masa-masa yang akan datang.

Surakarta, Februari 2016
Penulis

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum.
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Bab 1
RULE OF LAW: KONSEP DAN 
IMPLEMENTASINYA

A.  SISTEM PERADILAN INDONESIA

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya un-
tuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui 
kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 me-
negaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hu-
kum dan keadilan.1 Semangat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diturunkan ke 
dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua 
lingkungan badan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya 
bebas dari intervensi sesuai yang diamanatkan Pasal 24A Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2 Kemudian di 
dalam BAB III Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keku-
asaan Kehakiman mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman, di 
mana di Pasal 18 termaktub bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan 
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

1 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.3

Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-
Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-
Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009. Dalam 
undang-undang ini yang dimaksud dengan pengadilan adalah peng-
adilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.4 
Kemudian di dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa di lingkungan per-
adilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan 
undang-undang.5

Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam un-
dang-undang ini yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan 
agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.6 
Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama 
Islam.7 Kemudian di Pasal 3A menyatakan bahwa di lingkungan per-
adilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan 
undang-undang.8

Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam 
undang-undang ini yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan 
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan mi-
liter yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Peng-
adilan Militer Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.9

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Ne-
gara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang 
Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 
Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 

3 Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4 Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
5 Pasal 8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
6 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
7 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
8 Pasal 3A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
9 Pasal 1angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
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pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi 
tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.10 Kemu-
dian di dalam Pasal 9A menyebutkan bahwa di lingkungan peradilan 
tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur de-
ngan undang-undang.11

Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Negara Rebulik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Negara Rebulik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Negara Rebulik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam un-
dang-undang ini Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasa-
an kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.12 Adapun untuk Mahkamah 
Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Negara Rebulik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam undang-
undang ini Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Ne-
gara Republik Indonesia Tahun 1945.13

B.  DIFERENSIAL PENGERTIAN DAN TANTANGANNYA

Sebagaimana demokrasi, hak asasi manusia, dan konsep-konsep 
terkait, Rule of Law merupakan konsep yang penting juga.14 Ia tidak ha-
nya merupakan suatu “safeguard” akan tetapi merupakan pembadanan 
hukum atas kebebasan, seperti dituturkan oleh Hayek.15 Menurut Koc-
henov, Rule of Law menjadi elemen penting dari setiap negara demo-
krasi modern.16 Bahkan, entitas nonnegara, seperti Uni Eropa (Europe 
Union) misalnya, menerima konsep ini nyaris tanpa memberikan peru-
bahan yang berarti.17

10 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara.

11 Pasal 9A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara.

12 Pasal 1 Undang-Undang Negara Rebulik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
13 Pasal 1 Undang-Undang Negara Rebulik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
14 Baca: D. Kochenov, 2008, EU Enlargement and the Failure of Conditionality, The Hague: Kluwer Law Inter-

national, hlm. 98.
15 F.A. von Hayek, 1994, The Road to Serfdom, Chicago: The University of Chicago Press, hlm. 90.
16 Kochenov, Op. cit., hlm. 110.
17 The EU, a non-state entity sui-generis, also succumbed to the charm of this obviously attractive concept. It is clear, 

however, that a concept shaped in the context of a nation state legal system can hardly be transposed to the European 
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Rule of Law telah ditetapkan sebagai salah satu instrumen hukum 
internasional dan kemudian menjadi pedoman bagi tiap kalangan hu-
kum maupun pengambil kebijakan.18 Rule of Law juga menjadi komo-
ditas yang acap kali dijajakan oleh negara dan organisasi internasio-
nal kepada negara yang mengalami transisi politik dan negara-negara 
berkembang di berbagai belahan dunia.19 Dengan demikian, ia secara 
luas dianggap sebagai unsur mutlak yang ditakdirkan untuk memain-
kan peran penting dalam setiap sistem hukum demokrasi modern. Aki-
batnya, setiap sistem hukum membadankannya sebagai elemen yang 
penting secara internal. Sebagai akibat dari hal ini, Rule of Law dapat 
ditemukan hampir di mana-mana. 

Rule of Law tidak hanya pantulan diri dari negara-negara “dunia 
pertama” (the first world) saja. Sebaliknya, seperti halnya dengan de-
mokrasi, hampir setiap rezim pemerintahan di dunia adalah menga-
kuinya sebagai unsur yang hakiki. Ini tidak berarti bahwa semua atau 
sebagian besar negara di dunia mematuhi cita-cita Rule of Law itu sen-
diri. Seperti disampaikan oleh Brostl, “memperhias diri dengan kata-
kata belaka tampaknya sukar untuk secara nyata mengubah kondisi 
negara dan masyarakat.”20 Sekalipun orang menganggap penting kon-
sep ini, akan tetapi pengertiannya sendiri jauh dari terang.21

Bukan saja ketika menguraikan Rule of Law dalam pemahaman re-
lasi hukum dengan masyarakat, atau antara hukum dengan moral be-
laka, namun oleh karena konsep ini berakar dalam tradisi Eropa yang 
berbeda-beda, sehingga menyebabkan penilaiannya amat bergantung 
kepada sistem hukum macam apa dilekatkan. Dengan demikian, daya 
jangkau dari Rule of Law kemudian berselancar dalam ruang-ruang pe-
mahaman yang tidak sama.

Wajah Rule of Law kemudian dapat tampil mengikuti irama ek-
sistensi enilaian terhadap konsep ini. Dalam situasi krisis Rule of Law 
menjadi rapuh dan mengalami kerusakan yang mendalam. Ketidaka-

legal order without any alteration of its meaning. LIhat: Kochenov, “Behind the Copenhagen Façade. The Meaning 
and Structure of the Copenhagen Political Criterion of Democracy and the Rule of Law”, European Integration 
online Papers Vol. 8, 2004, hlm.10.

18 Lihat misalnya UN Universal Declaration of Human Rights, GA res. 217 A (III) 10 Dec. 1948, U.N. Doc. A/810, 
Preamble, § 3; European Convention on Human Rights 4 Nov. 1950, ETS 005, Preamble, § 6.

19 Deskripsi mengenai ini, lihat misalnya: J.C. Reitz, ‘Export of the Rule of Law’, Transnational Law & Contem-
porary Problems, Vol. 13, 2003, hlm. 429. 

20 A. Bröstl, ‘Challenges to the Rechtsstaat-Model in Slovakia’ Rechtstheorie, Vol. 17, 1997, hlm. 315.
21 R. Grote ‘Rule of Law, Rechtsstaat and État de droit’ dalam C. Starck (ed.), 1999, Constitutionalism, Universalism 

and Democracy – A Comparative Analysis, Baden-Baden: Nomos Verlags-gesellschaft, hlm. 271.
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dilan dan ketidakamanan berkembang. Di negara-negara yang tengge-
lam dalam konflik bersenjata, perempuan dan anak-anak mengalami 
kekerasan seksual—yang kadang-kadang berlangsung dalam skala be-
sar—dan menjadi lapisan besar populasi yang terampas hak-hak da-
sarn ya. Sebagai buntut dari konflik, warisan perang mencakup pula 
defisit kapasitas dan ketidakpercayaan terhadap Rule of Law dan ja-
minan keamanan. 

Dampak bencana alam tidak kurang pula memberikan andil ka-
rena menghancurkan kapasitas nasional untuk memberikan keaman-
an dan perlindungan dan pengembangan ketenteraman. Secara lebih 
luas, negara-negara rapuh, yang ditandai dengan kapasitas nasional 
yang lemah dan/atau legitimasi yang lemah, meninggalkan warga ne-
gara rentan terhadap berbagai macam ancaman terhadap keamanan 
dasar mereka, termasuk munculnya kekerasan kriminal, kejahatan te-
rorganisasi, dan korupsi yang impunitas. 

Dalam situasi konflik bersenjata, masyarakat baik sebagian mau-
pun seluruhnya, mengalami pelanggaran berat hak asasi manusia dan 
hukum humaniter internasional. Hak konstitusional digantikan oleh 
undang-undang darurat dan pengadilan sipil oleh pengadilan mili-
ter ad hoc, dan aktor bersenjata cenderung menjadi agen utama dari 
“hukum dan ketertiban.” Belanja militer mendominasi sumber daya 
nasional dan alokasi anggaran, sementara sisa yang ada dan acap kali 
terbatas, dialokasikan untuk layanan dasar dan kesempatan bagi ke-
makmuran ekonomi. Polisi, pengadilan, dan penjara mengalami ma-
salah kapasitas dan kompetensi dan kurangnya insentif untuk menja-
min dan melindungi hak asasi manusia. Secara bersamaan, organisasi 
masyarakat sipil yang diharapkan memberikan pengawasan dan peru-
bahan sering terpinggirkan atau ditekan, atau tumbuh terfragmentasi 
karena kerusuhan. Dalam konteks semacam itu, lingkungan politik dan 
militer jarang menghormati integritas profesional dan imperatif Rule of 
Law. Pada saat yang sama, mekanisme penyelesaian konflik tradisional 
sering terpinggirkan oleh militerisasi. Dengan tidak adanya perlindung-
an negara atas dasar Rule of Law, senjata tetap menjadi satu-satunya 
sarana perlindungan di tangan bagi masyarakat, yang penggunaannya 
secara meluas sangat memengaruhi struktur sosial. Pemuda dan laki-
laki frustrasi berusaha untuk mengalihkan kekuasaan—tentu dengan 
bantuan pistol, dan perempuan memiliki risiko lebih tinggi menjadi sa-
saran kekerasan seksual. Terhadap realitas ini, perlindungan fisik dan 
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keamanan yang seharusnya menjadi prioritas mutlak bagi masyarakat 
lalu terjebak dalam konflik bersenjata.

Sebagai efek dari konflik atau bencana, faktor pendorong kemba-
linya pengungsi tergantung pada kondisi keamanan, di samping ak-
ses terhadap pengadilan, pelayanan dasar dan mata pencaharian dan 
akhirnya, kesempatan sosial-ekonomi. Pada saat yang sama, gerakan 
kembali para pengungsi dapat memicu sengketa atas tanah, air dan 
properti, serta membuka peluang eksploitasi ekonomi. Hal ini, pada 
gilirannya, dapat memperburuk permasalahan hukum seperti buta hu-
kum, struktur hukum yang terpinggirkan dan lemah, dan mekanisme 
resolusi konflik tradisional. Setelah krisis, kapasitas kelembagaan dan 
profesional untuk mengembangkan pengadilan dan sistem keamanan 
secara efektif dan akuntabel sering menyusut, dan ketidakpercayaan di 
lembaga-lembaga formal sering tinggi. Pengacara, hakim, jaksa, polisi, 
petugas penjara, legislator, dan birokrasi beroperasi di lingkungan yang 
disfungsional, di mana gaji, peralatan, dan insentif positif menjadi ko-
moditas langka, dan di mana persepsi dan komitmen penegakan hukum 
telah diubah atau disalahartikan. Selain itu, dalam situasi pasca-kon-
flik masalah sering kali diperparah oleh aparat militer yang meningkat, 
dan sejumlah besar mantan kombatan yang reintegrasi bertumpu pada 
keprihatinan yang sama. Saat institusi militer dan keamanan telah do-
minan dalam masyarakat, dalam kerangka demokrasi merupakan tan-
tangan utama, yang dapat dengan tenang ditentang oleh “petualang 
politik” yang terus mendapatkan keuntungan dari ketidakstabilan.

Dalam situasi yang rapuh, di mana kapasitas kelembagaan atau 
legitimasi kekuasaan lembaga hukum dirusak, risiko tergelincir atau 
memburuk menjadi konflik atau tingkat kekerasan yang tinggi sering 
menjadi risiko yang membahayakan. Distribusi yang tidak merata dari 
sumber daya, marginalisasi politik dan ekonomi, kebijakan diskrimina-
tif, pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, dan kekerasan kri-
minal yang meluas adalah indikator yang jelas dari kerusakan Rule of 
Law. Pengalaman menunjukkan bahwa kerapuhan bisa datang dalam 
berbagai bentuk: di samping ketidakstabilan politik dan kelemahan in-
stitusional, juga karena tingginya tingkat kekerasan kriminal.

Di konteks ini, kesenjangan dalam Rule of Law mungkin meluas, 
meliputi penegakan hukum, peradilan, perlindungan masyarakat dan 
pengungsi, serta isu-isu yang sangat diperdebatkan seperti kompensa-
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si, kepemilikan tanah, hak milik, dan sebagainya.22 Besarnya kerusakan 
yang ditimbulkan oleh konflik dan bencana alam sedemikian rupa se-
hingga lembaga-lembaga yang rapuh sering tidak dapat menanggapi 
kebutuhan perlindungan dasar dari masyarakat dan individu yang ren-
tan, serta kejahatan yang dilakukan dengan impunitas. Selain kejahat-
an, eksploitasi ekonomi dan penyalahgunaan populasi rentan meraja-
lela tanpa perlindungan terhadap eksploitasi tenaga kerja, tanah, dan 
hak milik. Defisit kelembagaan kapasitas, korupsi endemik, proliferasi 
senjata kecil, dan organisasi masyarakat sipil yang lemah lalu muncul 
menjadi masalah yang harus diperhatikan.23 

C.  PERTUMBUHAN DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

1.  Hibriditas dan Pertukaran Reformasi Ekonomi-Hukum

Sudah merupakan aksiomatik bahwa Rule of Law merupakan 
bentuk aktivitas politik, ekonomi, dan sosial.24 Dalam konteks negara 
berkembang misalnya, Bank Dunia melihat Rule of Law sebagai pusat 
transisi menuju negara berstatus menengah dengan berpenghasilan 
tinggi akan tetapi tanpa penjelasan lebih perinci apa yang dimaksud 
dengan Rule of Law tersebut.25 Kepatuhan terhadap Rule of Law sering 
diartikan sebagai kesediaan negara atau berdaulat untuk menunduk-
kan diri kepada aturan yang sama seperti orang lain.26 Perserikatan 
Bangsa-Bangsa melihatnya sebagai prinsip tata kelola, sebuah kepa-
tuhan terhadap standar internasional, dan serangkaian norma-norma 
yang telah ditetapkan.27 Pandangan Rawls yang menekankan proses 
sosial,28 sedangkan Dworkin dari sudut pandang keberhasilan nilai-
nilai normatif.29 

22 Menurut Keputusan Komite Kebijakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 47/2006 
(24 November, 2006), Rule of Law dalam konteks konflik dan pascakonflik mencakup isu-isu sebagai berikut: 
keadilan transisional, penguatan sistem peradilan nasional, termasuk polisi dan lembaga penegak hukum dan 
penjara, dan bidang-bidang prioritas lainnya seperti perlindungan korban dan saksi, anti-korupsi, kejahatan 
terorganisasi, kejahatan trans-nasional, dan perdagangan obat-obatan.

23 Lihat: Report of the UN Secretary-General: ‘Strengthening and Coordinating United Nations Rule of Law 
Activities’ (UN Doc A/63/226), 6 August, 2008. 

24 Lihat selengkapnya dalam R. Dworkin, 1986, Law’s Empire, Cambridge, MA: Harvard University Press.
25 World Bank, 2007. East Asia and Pacific Update: 10 Years After the Crisis – Special Focus: Sustainable Development 

in East Asia’s Urban Fringe. Washington, DC: The World Bank, hlm. 26.
26 Lihat dalam J. Raz, ‘The rule of law and its virtue’, Law Quarterly Review, Vol. 93, 1997, hlm.195-202.
27 United Nations, 2004. The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies. United 

Nations Security Council Document S/2004/616.
28 Lihat: J. Rawls, 1999, A Theory of Justice, Cambridge, MA, Harvard University Press.
29 Loc.cit.
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Carothers menemukan bahwa “ada kecenderungan ke arah pemi-
kiran kritis untuk percaya hal-hal tertentu tentang Rule of Law di pang-
gung internasional yang menyesatkan dan kadang-kadang tidak mem-
bantu.30 Dalam hal ini, “pengembangan praktis Rule of Law cenderung 
didorong oleh model kelembagaan dan mode transplantabel atas per-
lindungan hak milik sebagai prasyarat kelembagaan kunci untuk per-
tumbuhan ekonomi.31 Misalnya, analisis sektor peradilan umumnya 
berfokus pada seperangkat norma tertulis (termasuk perlindungan hak 
kekayaan), struktur organisasi dan kapasitas manusia yang memenga-
ruhi efisiensi, kualitas, keadilan, konsistensi dan aksesibilitas proses 
peradilan.

Pemahaman teknis Rule of Law pada sisi yang lain penuh dengan 
topeng kontestasi politik. Seperti telah dikaji para pemerhati hukum 
dan politik, Rule of Law memainkan peran kunci dalam pengembang-
an sistem politik, tapi lebih menggambarkan ketertundukkan kepada 
kontes politik daripada intervensi teknis. Ginsburg32 mengatakan bah-
wa pengadilan yang independen bisa menjalankan peran yang bera-
nekaragam, akan tetapi seluruhnya tergantung pada faktor politik di 
lingkungan mereka. Sementara itu, Halliday33 dan Dezalay dan Gar-
th34 mengeksplorasi peran sosial dan politik dari kalangan profesional 
hukum (termasuk hakim dan akademisi) dalam pelembagaan fungsi 
hukum. Seperti dikaji oleh pengemban sosiologi hukum, politik Rule 
of Law juga memainkan peran penting dalam transformasi sosial.35 
Levi dan Epperly melihat kepada peran yang didorong oleh kelom-
pok-kelompok social politik dalam mentransmisikan dan menjunjung 
tinggi norma-norma sosial yang membentuk Rule of Law.36 Sementara, 

30 T Carothers (ed.), 2009, Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge. Washington, D.C.: Carnegie 
Endowment for International Peace, hlm. 51.

31 Misalnya dalam K.W. Dam, 2006, The Law-Growth Nexus: The Rule of Law and Economic Development, Was-
hington, DC: Brookings Institute Press.

32 T. Ginsburg, 2010, “The Politics of Courts in Democratization”, dalam J.J. Heckman, R.L. Nelson, dan L. 
Cabatingan, (eds.), 2010. Global Perspectives on the Rule of Law. London: Routledge.

33 T.C. Halliday, “The Fight for Basic Legal Freedoms: Mobilization by the Legal Complex” dalam J.J. Heck-
man, R.L. Nelson, dan L. Cabatingan (Eds.), 2010, Global Perspectives on the Rule of Law. London: Routledge.

34 Y. Dezalay dan B.G. Garth, 1996, Dealing in Virtue: International Commercial Arbitration and the Construction 
of a Transnational Legal Order, Chicago: Chicago University Press.

35 Misalnya: S.F. Moore, 1989, “The Production of Cultural Pluralism as A Process”, Public Culture, Vol. 1, No. 
2, 1989, hlm. 26-48.

36 M. Levi dan B. Epperly, “Principled Principals in the Founding Moments of Rule-of-Law”, dalam J.J. Hec-
kman, R.L. Nelson, dan L. Cabatingan, (eds.), 2010. Global Perspectives on the Rule of Law. London: Routledge.



BAB 1   RULE OF LAW: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA

9

Pistor, Haldar, dan Amirapu37 meneliti Rule of Law dalam kerangka rea-
lisasi hak-hak perempuan. Akhirnya, sejumlah referensi melihat Rule 
of Law dalam implikasinya terhadap pembangunan ekonomi.38

Untuk hal yang terakhir tersebut, reformasi hukum kemudian 
menjadi istilah yang membingungkan. Karena dapat mencakup begitu 
banyak hal dan juga bisa berarti sangat sedikit pengertian. Ada kecen-
derungan umum untuk membagi kebijakan publik ke dalam reformasi 
hukum di satu sisi dan reformasi ekonomi di sisi lain. Tapi ini adalah 
dikotomi palsu. Dari perspektif substantif, reformasi hukum sering 
identik dengan reformasi ekonomi. Sebagian besar kebijakan ekono-
mi diterapkan melalui peraturan perundang-undangan dan analisis 
ekonomi membantu panduan kebijakan saat perancangan peratur-
an perundang-undangan tersebut. Meskipun penyusunan peraturan 
perundang-undangan diharapkan sesuai dengan budaya hukum lo-
kal dan persyaratan konstitusional akan tetapi merancang peraturan 
yang ramah pasar lebih merupakan analisis kebijakan ekonomi. Dari 
perspektif yang lebih luas, reformasi hukum berkaitan dengan proses 
serta substansi, dan dalam pengertian ini, kemudian menyimpang 
dari kebijakan ekonom. Proses hukum memiliki beberapa fungsi kun-
ci dalam setiap ekonomi pasar: (i) untuk menetapkan standar hukum 
(terutama melalui hukum dan peraturan)39, (ii) untuk menerapkan dan 
menegakkan standar-standar ini, (iii) untuk menyelesaikan sengketa, 
dan (iv) untuk membatasi kekuasaan negara vis-à-vis sektor swasta. 
Sistem hukum formal terbaik beroperasi hanya pada batas-batas ter-
tentu, meninggalkan sebagian standar dalam masyarakat yang harus 
diinternalisasikan dan “self-inforced” oleh masyarakat itu sendiri. Sis-
tem hukum yang berbeda mencapai fungsi inti dalam berbagai cara. 
Standar dapat diatur, misalnya, melalui undang-undang yang disetujui 
oleh parlemen atau keputusan administratif secara sepihak oleh pre-
siden suatu negara. Standar hukum tersebut dapat ditegakkan oleh 
polisi dan pengadilan atau oleh badan-badan khusus seperti badan 
pengawas atau badan antimonopoli. Sengketa bisa diselesaikan oleh 
pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lainnya, 

37 K. Pistor, A. Haldar, dan A. Amirapu, “Social Norms, Rule of Law and Gender Reality: an Essay on the 
Limits of the Dominant Rule-of-Law Paradigm’, dalam J.J. Heckman, R.L. Nelson, dan L. Cabatingan, (eds.), 
2010. Global Perspectives on the Rule of Law. London: Routledge.

38 Misalnya B.Z. Tamanaha, 2004, On the Rule of Law: History, Politics,Theory, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.

39 Lihat Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 162. 
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dan masing-masing dapat diatur, dikelola, dan dijalankan dengan ber-
bagai cara. Sistem hukum dalam masyarakat demokratis berusaha 
untuk membatasi kekuasaan negara dengan banyak cara, termasuk 
pengujian norma hukum, pemberitahuan dan proses dengar pendapat 
sebelum penerapan sebuah peraturan, dan kemampuan pihak swas-
ta untuk melakukan tanggung gugat terhadap pemerintah. Meskipun 
dampak ekonomi dari ketentuan hukum materiil alternatif umumnya 
tertatih-tatih, kita tahu jauh lebih sedikit tentang dampak ekonomi dari 
sebuah proses hukum.

Rule of Law di Negara Sedang Berkembang antara lain ditandai 
dengan gejala “hibriditas” (hybridity) dalam praktik pelaksanaannya. 
Memahami politik hibriditas menjadi pusat reformasi yang efektif. 
Ada dua jenis utama hibriditas dan sering digabungkan dalam litera-
tur tentang Rule of Law. Pertama, ada hibriditas antara model mapan 
dari kegiatan negara dan ekonomi, seperti (neo-)-liberal dibanding-
kan developmentalis, demokratis dibandingkan otokratis; modern di-
bandingkan pra-modern, dan sebagainya.40 Dengan kata lain, negara 
tumbuh menurut perkembangan mereka sendiri.41 Menurut, Adler dan 
Woolcock42 menyatakan bahwa semua sistem Rule of Law mengalami 
hibriditas yang dinamis, karena mereka mengambil dari berbagai mo-
del atau sumber legitimasi sebagai respons terhadap urgensi perubah-
an keadaan. Kasus di Indonesia menjadi contoh hibriditas itu saat Rule 
of Law gagal memperoleh dukungan moralitas politik yang baik untuk 
tata pemerintahan yang jauh dari korupsi.

Beredarnya rekaman suara Bupati Boyolali Seno Samodro saat 
peringatan ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia di Pendopo 
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada 4 Desember lalu membuat kita 
tercengang. Di tengah banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus ko-
rupsi akibat penyalahgunaan kekuasaan, Seno secara terbuka menjan-
jikan pemberian kredit sepeda motor, mobil, dan rumah bagi pegawai 
negeri sipil dengan dana dari hibah hasil efisiensi APBD 2014. 

40 David Kennedy, “The ‘Rule of Law”, Political Choices and Development Commonsense”, dalam D.M. 
Trubek dan A. Santos (Editors), 2006, The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal, Cambridge: 
Cambridge University Press.

41 F. Fukuyama, 2011, The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution, London: 
Profile Books.

42 D. Adler dan M. Woolcock, “Justice without the rule of law? The challenge of rights-based industrial rela-
tions in contemporary Cambodia”, dalam C. Fenwick dan T. Novitz, 2010, Human Rights at Work: Perspectives 
on Law and Regulation, Oxford: Hart Publishing.



BAB 1   RULE OF LAW: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA

11

Dalam rekaman itu, Seno mengatakan, APBD Boyolali 2014 dapat 
dilakukan efisiensi sebesar Rp 4,5 miliar. Dari jumlah itu, Rp 2 miliar 
untuk hibah Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang dapat 
dimanfaatkan oleh kepala seksi, staf, dan kepala desa untuk fasilitas 
kredit. Masih dalam rekaman itu, Seno mengatakan, “Tetapi, kembali 
lagi, kutunggu bulan April, kan, begitu. Ada apa bulan April? Saya ulang 
tahun. Nanti, saya umumkan pas ulang tahun.”43 Seno memang beru-
lang tahun pada bulan April, tepatnya 25 April, sebagaimana tertulis 
pada situs pemerintahan daerah setempat. Namun bulan April itu juga 
adalah bulan saat pemilu legislatif digelar.44

Karena itu, meskipun Seno menampik apa yang disampaikannya 
tersebut merupakan upaya menggunakan kekuasaannya untuk me-
molitisasi PNS menjelang Pemilu 2014, sulit untuk mengatakan bahwa 
upaya itu tidak ada jika mengacu pada isi rekaman tersebut.

Kecurigaan itu wajar mengingat banyak terungkap kasus korupsi 
akibat penyalahgunaan keuangan daerah. Di Daerah Istimewa Yogya-
karta, misalnya, mantan Bupati Bantul Idham Samawi pada Juli 2012 
ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi 
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk kesebelasan Persatuan Se-
pak Bola Indonesia pada 2011. Dana itu dari APBD dan APBD Perubah-
an Kabupaten Bantul sebesar Rp 12,5 miliar.

Di Jawa Tengah, mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratna-
ningsih ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pe-
rumahan bersubsidi Griya Lawu Asri. Di Jawa Timur, belum lama ini 
mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono ditetapkan sebagai 
tersangka kasus dugaan korupsi dana jasa pungut pajak daerah tahun 
2007 sebesar Rp 720 juta untuk anggota DPRD Kota Surabaya.

Pada Selasa, 12 Desember 2013 lalu, Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) mengumumkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah 
sebagai tersangka pemberian berkaitan dengan sengketa pilkada Ka-
bupaten Lebak, Banten, yang juga melibatkan mantan Ketua Mahka-
mah Konstitusi Akil Mochtar. Pimpinan KPK juga telah menyepakati 
menetapkan Atut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan 
alat kesehatan di Provinsi Banten meski surat perintah penyidikannya 
belum diterbitkan.

43 Lihat dalam Kompas, 13 Desember 2013.
44 Komisi Pemilihan Umum menetapkan tanggal 9 April 2014 sebagai hari pemungutan suara untuk 

pengisian jabatan DPR, DPD, dan DPRD.
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Kemudian di Jawa Barat, sesudah penyimpangan dana bantuan 
sosial Kota Bandung periode 2009-2010 yang melibatkan mantan Wa-
likota Bandung Dada Rosada diungkap, kini muncul dugaan penyim-
pangan dana hibah Pemkot Bandung tahun 2012 sebesar Rp 40 miliar.

Hingga November 2013, Kementerian Dalam Negeri mencatat se-
banyak 310 kepala daerah terjerat kasus korupsi sejak pemilihan kepala 
daerah secara langsung pada 2005. Ditambah kasus Atut, maka kini ada 
311 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Jumlah itu belum termasuk pejabat daerah, anggota DPRD, dan 
juga rekanan di daerah yang juga banyak terjerat kasus korupsi. Di Pa-
pua Barat, misalnya, sebanyak 44 anggota DPR setempat terseret kasus 
dugaan korupsi pinjaman dana sebesar Rp 22 miliar bersama Sekreta-
ris Daerah Provinsi Papua Barat Marthen Luther Rumadas dan man-
tan Direktur Utama PT Papua Doberi Mandiri (PT Padoman) Mamad 
Suhadi.

Mengacu data Kementerian Dalam Negeri, korupsi di daerah se-
makin marak sejak pemilihan kepala daerah secara langsung pada ta-
hun 2005. Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian 
Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, faktor utama tindak pidana ko-
rupsi yang dilakukan para kepala daerah memang tingginya biaya po-
litik selama pilkada berlangsung. Calon kepala daerah membutuhkan 
dana yang tidak sedikit, Rp 5 miliar-Rp 100 miliar, untuk dapat terpilih, 
terutama untuk kampanye karena popularitas masih menjadi penentu. 
Ketika kapasitas calon kepala daerah tidak menonjol, maka yang ke-
mudian dilakukan adalah menaikkan citra diri dan “membeli” suara 
rakyat demi mendapatkan jabatan dan kekuasaan.

Politik uang memang mendominasi dalam pemilihan kepala da-
erah secara langsung. Dan ini terjadi sejak awal proses pencalonan. 
Setelah terpilih pun, kepala daerah masih membutuhkan dana, untuk 
mempertahankan konstituennya apalagi jika masih ingin mencalon-
kan diri lagi, dan terutama untuk mempertahankan dukungan dari le-
gislatif. Akhirnya, politik uang pun tak pernah berhenti dilakukan oleh 
mereka yang memburu jabatan dan kekuasaan. Disadari atau tidak, 
mereka ini telah masuk dalam jerat korupsi. Pengungkapan kasus ko-
rupsi di daerah satu per satu pun seolah tidak berefek jera.

Dengan alasan itu, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan pe-
milihan bupati/walikota dikembalikan ke DPRD untuk meminimal-
kan praktik korupsi di daerah. Sebuah kemunduran sebenarnya dalam 
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proses demokrasi. Tentu pula upaya itu tidak akan berhasil jika tipe 
kepemimpinan para calon kepala daerah/kepala daerah bukan kepe-
mimpinan yang muncul karena visi dan dedikasinya terhadap rakyat. 
Demikian juga, jika kepemimpinan calon kepala daerah/kepala dae-
rah adalah karena kemampuannya mencitrakan diri dan “menyuap” 
rakyat demi jabatan dan kekuasaan, maka merevisi UU No. 32/2004 
tentang Pemerintah Daerah pun tak akan efektif menutup peluang ke-
pala daerah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri, 
keluarga, dan kroninya.

Bentuk kedua, hibriditas mencerminkan institusi dengan sumber 
otoritas politik dan legitimasi. Misalnya, derajat independensi penga-
dilan yang rendah dalam memeriksa perkara sehubungan dengan ke-
pemilikan properti seperti di Singapura. Ada pula situasi bagaimana 
hukum, sebagai alat elite negara untuk membentuk makroekonomi, 
seperti halnya di Amerika Latin.45

2.  Korupsi Pengadilan (Judicial Corruption)

Salah satu persoalan sistemik lain sehubungan dengan Rule of Law 
di Negara Sedang Berkembang adalah korupsi di pengadilan (judidical 
corruption). Persoalan ini tampaknya menjadi masalah global. Hal ini 
tidak terbatas pada suatu negara atau wilayah tertentu. Namun mani-
festasi korupsi tampaknya paling buruk di Negara Sedang Berkembang 
dan negara dalam transisi. Menurut Centre for the Independence of Jud-
ges and Lawyers yang berbasis di Jenewa, dari 48 negara yang tercakup 
dalam laporan tahunannya untuk tahun 1999, korupsi peradilan telah 
“meresap” di 30 negara.46

Pada hari Sabtu, 14 Desember 2013, KPK mampu mengendus tran-
saksi perdagangan perkara Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, 
Nusa Tenggara Barat, Subri bersama Lusita Ani Razak. Dalam tindak-
an itu, KPK menangkap mereka disertai barang bukti 16.400 dollar AS 
(sekitar Rp 197 juta) dan Rp 23 juta. Penangkapan Kepala Kejaksaan 
Negeri Lombok Tengah itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pe-
malsuan dokumen yang ditangani Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Penangkapan jaksa termasuk penegak hukum lain memang bisa 

45 J. Gill dan S. Hughes, ‘Bureaucratic Compliance with Mexico’s New Access to Information Law’. Critical 
Studies in Media Communication, Vol. 22, No. 2, 2005, hlm. 121-213.

46 Centre for the Independence of Judges and Lawyers, Ninth Annual Report on Attacks on Justice, March 
1997 February 1999.
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membuat kita kecut. Mengapa penangkapan penegak hukum tidak 
pernah membuat orang jera? Banyak orang berharap, setelah jaksa 
Urip Tri Gunawan tertangkap tangan, tak ada lagi jaksa yang ditangkap. 
Namun harapan masyarakat tak terwujud. Sejumlah jaksa tertangkap 
tangan lagi untuk urusan jual beli perkara.

Fenomena mafia peradilan yang sudah lama dicium, tetapi terus 
dibantah, kini jadi nyata dan kian telanjang. Ada hakim, jaksa, advokat, 
dan polisi ditangkap KPK. Mereka adalah penegak hukum yang harus-
nya menegakkan hukum. Nyatanya, mereka justru memperjualbelikan 
hukum untuk kepentingan mereka pribadi. Kita dorong KPK mengusut 
siapa pun yang terlibat, termasuk sejumlah hakim di Pengadilan Nege-
ri Lombok Tengah dan pihak lain.

Kita memberikan apresiasi kepada KPK. Dengan segala tekanan 
politik yang dihadapinya, KPK tak kenal lelah menangkapi koruptor. 
Kewenangan KPK justru harus ditambah, bukan malah dipereteli se-
perti keinginan sejumlah politisi agar KPK mampu mendeteksi para 
pedagang hukum dan para penjarah uang rakyat.

Masyarakat pun kita dorong melaporkan sejumlah penyimpang-
an yang patut diduga sebagai tindakan korupsi penyelenggara negara. 
Masyarakat yang permisif kurang mendukung pemberantasan korup-
si. Penumpukan kekayaan secara tidak wajar yang tidak sesuai dengan 
profil pejabat tersebut bisa dilaporkan kepada KPK dengan mekanisme 
whistle blower system. Memerangi korupsi memang tidak mudah! KPK 
membutuhkan kontribusi kita untuk Indonesia yang lebih bersih. Na-
mun selain strategi penindakan yang mengemuka akhir-akhir ini, stra-
tegi pencegahan melalui perbaikan sistem harus diutamakan.

Korupsi adalah kombinasi dari keinginan dan kesempatan. Mem-
perkecil ruang melakukan korupsi harus terus dilakukan dengan per-
baikan sistem. Keinginan orang untuk terus melakukan korupsi harus 
ditekan dengan memberikan hukuman berat dan menyita semua aset 
hasil korupsi. Memberikan hukuman lebih berat terhadap penegak 
hukum adalah keniscayaan. Harus ada target dari pemimpin lemba-
ga untuk membina anak buahnya agar tidak korupsi. Ketika ada anak 
buah yang ditangkap karena korupsi, itu juga menunjukkan kegagalan 
pemimpin membina anak buahnya.

Dalam survei yang dilakukan di Mauritius, antara 15 dan 22 per-
sen dari responden menyatakan bahwa “semua” atau “sebagian” dari 
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para hakim telah “korup.”47 Menurut survei serupa yang dilakukan di 
Tanzania pada tahun 1996, 32 persen responden yang berhubungan 
dengan peradilan benar-benar telah membayar “ekstra” untuk me-
nerima layanan.48 Di Uganda, survei serupa menghasilkan nilai yang 
lebih tinggi. Lebih dari 50 persen dari mereka yang datang ke penga-
dilan dilaporkan telah membayar suap kepada pejabat.49 Bahkan lebih 
jitu, mungkin, adalah pernyataan yang direkam dalam kelompok fokus 
pada korupsi peradilan di Uganda.

Di Asia, situasi bisa dipandang sebagai sama-sama mengecewakan. 
Dalam sebuah survei yang dilakukan untuk Bank Dunia di Kamboja, 
64 persen dari responden setuju dengan pernyataan “sistem pengadil-
an sangat korup”, dan 40 persen dari mereka yang telah berhubungan 
dengan peradilan telah membayar suap.50 Korupsi dalam sistem per-
adilan menduduki peringkat pertama di antara semua faktor kendala 
untuk menggunakan sistem pengadilan. Sebuah survei rumah tangga 
nasional baru pada korupsi di Bangladesh mengungkapkan bahwa 63 
persen dari mereka yang terlibat dalam litigasi telah membayar suap 
baik kepada pejabat pengadilan maupun pengacara lawan dan 89 per-
sen dari mereka yang disurvei yakin bahwa para hakim korup.51 Di Fi-
lipina, 62 persen dari responden percaya bahwa ada tingkat signifikan 
korupsi dalam sistem peradilan dan 57 persen mengakui banyak atau 
sebagian besar hakim bisa disuap.52

Dalam sebuah penelitian serupa yang dilakukan oleh Bank Dunia 
di Latvia, 40 persen dari responden yang pernah bertransaksi dengan 
sistem pengadilan melaporkan bahwa suap untuk hakim dan jaksa me-
rupakan hal yang rutin terjadi.53 Selain itu, 10 persen dari pelaku bisnis 
dan 14 persen dari rumah tangga yang berurusan dengan pengadilan 

47 “Building an Island of Integrity, Proceedings of a Workshop on National Integrity Systems in Mauritius”, 
Presented by the Office of the Attorney General in collaboration with TI (Mauritius), Transparency Internati-
onal, and the Economic Development Institute of the World Bank with financial support of the Government 
of Norway and Mauritius (February 1998).

48 Presidential Commission of Inquiry against Corruption, Service Delivery Survey, Corruption in the Police, Judiciary, 
Revenue and Land Services, CIET International & Worldbank, Tanzania (1996). 

49 The Inspectorate of Government, Uganda, Building Integrity to Fight Corruption to Improve Service 
Delivery (1999).

50 World Bank, Cambodia, Governance and Corruption Diagnostic: Evidence from Citizen, Enterprise, and Public 
Official Surveys, (Prepared at the Request of the Royal Government of Cambodia) (May 2000).

51 Transparency International, Bangladesh Chapter, Corruption in Bangladesh Survey.
52 Philippine Country Management Unit East Asia and Pacific Region, Philippines, Combating Corruption in 

the Philippines, World Bank, Report No. 20369-PH (May 2000). 
53 World Bank, Corruption in Latvia, Survey Evidence, (December 1998).
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menerima indikasi perlunya membayar suap. Di Nikaragua, 46 persen 
dari mereka yang disurvei yang pernah bertransaksi dengan sistem 
pengadilan menyatakan bahwa ada korupsi di peradilan, 15 persen te-
lah benar-benar menerima indikasi bahwa pembayaran suap diharap-
kan.54 Di Bolivia, 30 persen dari responden survei layanan pengiriman 
diminta untuk suap pada kontak dengan lembaga peradilan, dan 18 
persen benar-benar pernah membayar suap.55

Survei yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa korupsi masih 
jauh dari satu-satunya alasan bahwa orang tidak puas dengan peng-
adilan. Hasil tersebut dan survei lainnya menunjukkan bahwa, di ba-
nyak negara, orang juga tidak puas dengan biaya, aksesibilitas dan 
putusan pengadilan. Mereka tidak puas dengan penundaan eksekusi. 
Mereka tidak puas dengan prosedur rumit dan menakutkan dalam 
berurusan dengan pengadilan. Di Kolombia, tunggakan perkara telah 
melampaui 4 juta dan sekitar 70 persen dari waktu hakim dihabiskan 
untuk membaca dokumen. Di sejumlah negara, pemerintah bahkan ti-
dak jarang meminta hakim untuk melakukan pekerjaan non-yudisial, 
seperti duduk di komisi penyelidikan, kadang-kadang dengan bantu-
an politik, dan para hakim yang bersangkutan jarang menolak untuk 
melakukannya. Ini bisa dipandang sebagai indikator sistem peradilan 
dalam keadaan krisis yang akut.

 Kerangka empiris pertama kali diperkenalkan oleh Buscaglia yang 
mengkaji pengadilan di Ekuador dan Venezuela56 dan oleh Buscaglia 
dan Dakolias57 untuk Ekuador dan Chile yang menjelaskan perubahan 
tahunan dalam laporan korupsi di tingkat pengadilan negeri dalam me-
nangani perkara niaga. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa struk-
tur organisasi tertentu dan pola perilaku dalam pengadilan di Negara 
Sedang Berkembang membuat mereka rentan terhadap penyebaran 
tak terkendali dari praktik korupsi sistemik. Sebagai contoh, penelitian 
itu menemukan bahwa pengadilan Amerika Latin telah memberikan 
insentif organisasi internal terhadap korupsi. Sebuah analisis hukum 

54 Comit Nacional de Integridad-Banco Mundial-CIET International Encuestat Nacional Sobre Integridad 
Corrupcion en la Administracion publica, Nicaragua (August 1998). 

55 CIET international, Popular Perception of Corruption in the Public Service, Key Findings of the first National 
Integrity Survey in Bolivia, (April 1998).

56 Edgardo Buscaglia, “Corruption and Judicial Reform in Latin America.” Policy Studies Journal Vol. 17, No. 
4, 1997, hlm. 273-295.

57 Edgardo Buscaglia dan Maria Dakolias, “Comparative International Study of Court Performance Indicators: 
A Descriptive and Analytical Account”, Legal and Judicial Reform Unit Technical Paper, 1999, The World Bank.
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dan ekonomi korupsi harus mampu mendeteksi mengapa penggunaan 
jabatan publik untuk keuntungan pribadi kemudian menjadi norma. 
Di atas kertas, sebagian besar Negara Sedang Berkembang memiliki 
peraturan perundang-undangan antikorupsi dan sistem audit ekster-
nal bagi pengadilan. Namun sekalipun dapat terlaksana, kedua meka-
nisme tadi tidak akan cukup untuk melawan adanya korupsi sistemik 
dalam penegakan hukum. Dimensi lain perlu untuk diperhatikan.

Pola tertentu dalam organisasi administrasi pengadilan, ditambah 
dengan tingkat yang luar biasa dari kebijaksanaan hukum dan kom-
pleksitas prosedural, memungkinkan hakim dan pegawai pengadilan 
untuk mengekstrak biaya terlarang tambahan untuk jasa yang diberi-
kan. Buscaglia58 juga menemukan bahwa karakteristik tersebut men-
dorong praktik-praktik korupsi yang diperparah oleh kurangnya meka-
nisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa, sehingga memberikan 
sistem pengadilan resmi untuk memonopoli penanganan perkara. 
Lebih khusus lagi, menurut Buscaglia59 dan Buscaglia dan Dakolias,60 
praktik korupsi didorong karena adanya: (i) peran organisasi inter-
nal yang terkonsentrasi di tangan pengambil keputusan pada satuan 
pengadilan tertentu, (ii) jumlah dan kompleksitas langkah-langkah 
prosedural ditambah dengan kurangnya transparansi dalam pengadil-
an, (iii) ketidakpastian yang besar terkait dengan doktrin yang berlaku, 
undang-undang, dan regulasi (misalnya, meningkatkan inkonsistensi 
dalam penerapan hukum oleh pengadilan yang antara lain karena ku-
rangnya database hukum dan sistem informasi), (iv) beberapa alterna-
tif sumber penyelesaian sengketa, dan, akhirnya, (v) kehadiran kelom-
pok-kelompok kejahatan terorganisasi.

Kelima faktor tersebut memberikan pedoman yang jelas untuk 
pembuatan kebijakan publik. Negara Sedang Berkembang seperti 
Chile dan Uganda yang telah memberlakukan kodifikasi hukum acara 
yang sederhana sambil memperkenalkan resolusi sengketa alternatif 
telah meng alami penurunan atas korupsi pengadilan. Selain itu, kisah 
sukses Singapura dan Kosta Rika menunjukkan bahwa korupsi dapat 
dikurangi dengan menciptakan lembaga administrasi khusus yang 
mendukung pengadilan dalam hal-hal yang berkaitan dengan anggar-

58 Op. cit.
59 Ibid.
60 Op. cit.
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an dan manajemen personalia, serta finansial.61 Kemudian pengadil-
an didesain untuk menerapkan desentralisasi pengambilan keputus-
an administratif sekaligus mengurangi konsentrasi pada satuan yang 
lebih tinggi dan melepaskan pengawasan atas tugas-tugas organisasi 
dari tangan hakim.62 

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Negara Sedang Berkem-
bang melakukan reformasi peradilan sebelumnya mengalami krisis 
yang mendalam dalam sistem pengadilan mereka, termasuk Kosta 
Rika, Chili, Ekuador, Hungaria, dan Singapura.63 Pada kelima negara 
tersebut, kesediaan hakim untuk mendiskusikan proposal reformasi 
peradilan hanya setelah krisis yang mendalam dan lalu mengancam 
pekerjaan mereka. Skema pembaruan kemudian diikuti kesediaan un-
tuk pensiun dini, promosi bagi para hakim dan staf pendukung, ba-
ngunan baru, dan anggaran yang semakin besar.64

Ketika merancang kebijakan antikorupsi dalam domain hukum 
dan peradilan, pengambil keputusan harus memperhitungkan tidak 
hanya bia ya dan manfaat bagi masyarakat pemberantasan korupsi se-
cara umum, namun juga perubahan manfaat individu sekarang dan 
masa depan dan biaya seperti yang akan dirasakan oleh pejabat publik. 
Sebuah riset mengatakan bahwa inersia kelembagaan dalam member-
lakukan reformasi berasal dari sifat jangka panjang manfaat reformasi 
dalam pikiran para pembaru, seperti kesempatan kerja ditingkatkan 
dan prestise profesional.65 Manfaat ini tidak dapat langsung ditang-
kap dalam jangka pendek oleh para reformis potensial dalam peme-
rintahan. Bertentangan dengan hal ini adalah sifat jangka pendek dari 
biaya utama reformasi, khususnya, penurunan yang dirasakan dalam 
penghasilan tidak resmi pejabat negara. Asimetri antara biaya jangka 
pendek dan keuntungan jangka panjang cenderung untuk menolak 
inisiatif kebijakan yang berkaitan dengan reformasi sektor publik. Pada 
gilirannya, proposal reformasi yang menghasilkan manfaat jangka 
panjang terhadap sistem pengadilan perlu diterapkan dalam tahap se-
lanjutnya dalam rencana aksi.66

61 Ini yang dikenal sebagai Komisi Yudisial, yang terutama berkembang di negara-negara Uni Eropa.
62 Buscagalia, Op. cit.
63 Ibid.
64 Ibid.
65 Ibid.
66 Ibid.
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Penting untuk mengingat bahwa dahulu korupsi dianggap bisa di-
toleransi, baik dari segi budaya maupun ekonomi. Tak kurang dari il-
muwan ternama, Samuel Huntington, mengatakan bahwa korupsi bisa 
berperan sebagai minyak pelumas (lubricant, grease) dari pertumbuh-
an ekonomi di mana birokrasi yang lamban bisa digenjot. Malah ada 
yang menggunakan istilah functional corruption.

Para teknokrat kita saat Orde Baru bukan tak menyadari, melain-
kan secara sadar setengah menutup mata karena angka pertumbuhan 
ekonomi Indonesia relatif tinggi. Para teknokrat kita waktu itu terbantu 
iklim kebebasan pers yang terkungkung ancaman pemberedelan oleh 
pemerintah. Alhasil, semua korupsi menemukan lahan yang subur se-
hingga korupsi diterima sebagai norma. Korupsi bukanlah kekecuali-
an. Tak heran jika para pengusaha waktu itu memasukkan korupsi se-
bagai bagian dari komponen investasi. Bentuknya bisa saham kosong, 
nepotisme dan kolusi dalam berbagai pengadaan, atau keuntungan 
yang dialirkan ke sejumlah badan sosial.

Dalam literatur mengenai korupsi yang jumlahnya sudah puluhan 
ribu karena studi mengenai korupsi sudah marak sejak 1980-an, ada 
yang membuat klasifikasi korupsi dengan menggunakan warna.  Ar-
nold J Heidenheimer banyak menulis persoalan korupsi, membagi ko-
rupsi dalam tiga warna: korupsi hitam (black corruption), korupsi putih 
(white corruption), dan korupsi abu-abu (grey corruption).

Korupsi hitam adalah korupsi yang sangat merugikan keuang-
an negara, merusak perekonomian, dan tak bisa dibenarkan apa pun 
alasannya. Korupsi putih adalah korupsi yang fungsional dan memberi 
dampak positif sehingga masih bisa ditoleransi. Adapun korupsi abu-
abu adalah korupsi yang berada di antara kedua korupsi tersebut.

Celakanya, banyak korupsi yang masuk kategori korupsi abu-abu 
di mana para penguasa dan koruptor bisa bermain-main. Di sini kon-
trol terhadap kekuasaan dan media ikut menentukan perubahan dari 
korupsi abu-abu menjadi korupsi yang masuk kategori putih.

Di negara otoriter, hal ini dengan gampang bisa dilakukan karena 
di situ masyarakat sipil antikorupsi tak berfungsi optimal. Mentalitas 
banyak orang Indonesia masih di lingkar di mana mereka merasa bisa 
mengubah korupsi yang mereka lakukan, hitam atau abu-abu, menjadi 
korupsi putih. Karena itu angka korupsi tidak pernah turun.

Setiap hari media di Indonesia terus sibuk dengan berita mengenai 
korupsi. Dan, memang kita dikejutkan oleh berita korupsi yang sering 
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mencengangkan kita semua. Orang yang selama ini kita anggap ter-
hormat dan saleh tiba-tiba tertangkap tangan karena korupsi. Orang-
orang yang sering berpidato untuk penegakan hukum tiba-tiba menja-
di tersangka korupsi.

Rupanya ratusan orang yang sudah dihukum sebagai koruptor tak 
membuat orang jera untuk korupsi. Anehnya mereka semua tahu bah-
wa transaksi melalui elektronik itu bisa dilacak oleh PPATK, tetapi tetap 
saja mereka menggunakan modus tersebut.

Jadi, kita sering tak bisa memahami kecerdasan para koruptor yang 
nekat korupsi dengan uang tunai dan transaksi perbankan. Intelektu-
alitas mereka sudah bebal. Mereka menganggap bahwa hanya orang-
orang sial yang akan tertangkap. Buktinya masih banyak yang terus 
korupsi dan tak tertangkap. Mereka hanya gemetar ketika melihat se-
seorang tertangkap dan diberi baju tahanan muncul di koran dan layar 
televisi. Namun seminggu kemudian, mereka lupa dan korupsi lagi.

Resolusi Majelis Umum PBB 31 Oktober 2003 telah menetapkan 
tanggal 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Internasional yang kema-
rin diperingati. Penetapan Hari Antikorupsi Internasional menggam-
barkan korupsi telah menjadi keprihatinan global. Akibat kerakusan 
individual dan global, korupsi yang merupakan bentuk perampokan 
uang negara telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak ekonomi 
dan sosial. Peringatan Hari Antikorupsi erat terkait dengan peringatan 
Hari Hak Asasi Manusia Sedunia pada 10 Desember.

Korupsi dalam bahasa yang berbeda sebenarnya telah menggela-
yuti perjalanan bangsa ini. Korupsi terus saja menjadi pembicaraan 
publik yang tak kunjung tuntas. Tajuk Rencana harian Kompas pada 14 
September 1965 sudah bersuara keras soal praktik korupsi yang hanya 
menjadi tema diskusi. Kita kutipkan kembali substansi tajuk itu. “Soal 
pentjoleng ekonomi sekarang, ramai dibitjarakan lagi. Dibitjarakan 
lagi sebab sudah pernah bahkan sering hal itu didjadikan bahan pem-
bitjaraan. Yang ditunggu oleh rakjat sekarang bukanlah ‘pembitjaraan 
lagi’, tetapi tindakan konkret: tangkap mereka, periksa, adili, hukum, 
gantung, tembak!”

Kutipan tajuk itu menggambarkan kegeraman publik terhadap 
maraknya korupsi tahun 1965. Namun, faktanya, kegeraman itu masih 
bisa kita rasakan 48 tahun kemudian. Sejumlah proyek pembangunan 
yang dirancang ternyata dijadikan bancakan elite politik. Publik me-
nyaksikan pembangunan sarana olahraga Hambalang menjadi ajang 
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elite politik mencari keuntungan. Bukan hanya pada kasus Hambalang, 
praktik korupsi kotor juga masih bisa disaksikan pada kasus lain. Prak-
tik “perdagangan” perkara sengketa pilkada di MK yang melibatkan 
bekas Ketua MK Akil Mochtar menunjukkan korupsi telah menyentuh 
pucuk kekuasaan yudikatif.

Korupsi memang perang yang belum kita menangkan karena kita 
terlalu bertenggang rasa terhadap korupsi. Hasil penelitian Rimawan 
Pradiptyo menunjukkan, kerugian negara akibat korupsi Rp 67,5 trili-
un, tetapi nilai hukum finansial yang diperintahkan pengadilan untuk 
dibayar hanya Rp 4,76 triliun. Upaya menciptakan efek jera dengan 
menerbitkan peraturan pemerintah yang melarang remisi diberikan 
kepada koruptor mendapat perlawanan dari anggota DPR dengan alas-
an melanggar HAM. KPK yang terus berupaya menangkapi perampok 
uang rakyat justru terus diupayakan untuk dilemahkan.

Pada tajuk harian Kompas, 14 September 1965 dikatakan antara 
lain, “Yang ditunggu rakjat bukanlah pembitjaraan lagi, tapi tindak-
an konkret!” Diskursus strategi pemberantasan korupsi sudah cukup 
dengan menggabungkan UU Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencuci-
an Uang. Untuk menggelorakan pemberantasan korupsi, dibutuhkan 
pemimpin nasional yang berani secara nyata, bukan hanya retorika, 
berada di garis terdepan memerangi korupsi. Pemimpin yang berani 
memberikan perlindungan politik dan hukum terhadap lembaga pem-
berantas korupsi!

D.  KONDISI DALAM NEGARA PASCAKONFLIK

Banyak agenda yang perlu diperhatikan dalam membangun peng-
adilan di negara-negara yang berada dalam lingkungan pascakonflik, 
antara lain: meningkatkan manajemen dan administrasi pengadilan; 
membantu dalam merekrut hakim, jaksa dan staf pengadilan; pelatih-
an semua personil peradilan, membangun atau memperkuat penga-
wasan independen dan mekanisme disiplin, memperluas distribusi 
sumber daya materiel tambahan yang diperlukan untuk menjalankan 
sistem peradilan, dan meningkatkan kapasitas fakultas hukum di per-
guruan tinggi untuk mendidik hakim dan pengacara di masa depan.67

Bentuk-bentuk pembaruan terhadap badan-badan pendukung 

67 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Rule of Law: Tools for Post-Conflict 
State, Mapping the Justice Sector”, 2006, hlm. 6.
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Rule of Law memerlukan banyak aksi yang berlainan dari satu nega-
ra ke negara lainnya. Badan yang berbeda akan memberikan tantang-
an yang berbeda-beda, tergantung pada sejarah dan praktik di nega-
ra yang bersangkutan. Sebagai contoh: (i) militer yang juga bertindak 
sebagai aparat kepolisian (Bosnia dan Herzegovina, El Salvador, Gu-
atemala, Haiti, Rwanda, bekas Republik Yugoslavia Macedonia, Koso-
vo, Serbia dan Montenegro); (ii) menginstegrasikan milisi dan tentara 
non-negara ke dalam tubuh penegak hukum (Angola, Bosnia dan Her-
zegovina, Kamboja, Republik Demokratik Kongo, El Salvador, Liberia, 
Sierra Leone, Timor Leste); dan (iii) pembentukan lembaga HAM na-
sional seperti komisi nasional dan ombudsman (Afghanistan, Bosnia 
dan Herzegovina, El Salvador, Guatemala, Haiti, Kosovo. Di banyak 
negara, hukum dan tradisi atau adat dapat menempati tempat penting 
dalam reformasi peradilan pascakonflik (Afghanistan, Burundi, Guate-
mala, Rwanda, Sierra Leone,Timor Leste).68

Pada umunya, reformasi sistem peradilan pidana (criminal justice 
system) menjadi agenda yang utama. Alasannya sangat jelas. Dalam ke-
banyakan situasi pascakonflik, hukum dan ketertiban tidak hadir dan 
ada kebutuhan mendesak untuk memberikan keamanan bagi pendu-
duk yang mengalami trauma. Banyak orang berjalan-jalan dengan sen-
jata dan tidak jelas siapa yang mengontrol mereka. Selain itu, mereka 
yang bertanggung jawab atas kejahatan perang di masa lalu, kejahatan 
terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM serius lainnya harus di-
tangkap, ditahan, dan perlu ketersediaan untuk proses apa pun yang 
ditunjuk untuk kasus tersebut. Dengan demikian, peran dan tanggung 
jawab dari sistem peradilan pidana akan sangat penting dalam seti-
ap skenario pascakonflik. Bidang hukum pidana yang paling relevan 
dengan agenda pembaruan termasuk ketentuan-ketentuan yang me-
nyangkut penangkapan dan penahanan, perlakuan terhadap narapida-
na dan tahanan, akses pengacara untuk klien mereka, akses profesio-
nal medis dan anggota keluarga terhadap tahanan, standar pengadilan 
yang adil, praktik penjatuhan hukuman, hak korban untuk berpartisi-
pasi dalam proses, serta program reparasi dan hukum tentang amnesti 
atau pengampunan. Masalah hukum lain yang sering muncul adalah 
Undang-Undang dan praktik yang mengatur demonstrasi, kebebasan 
pers dan hukum media pada umumnya, undang-undang tentang or-

68 Ibid.
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ganisasi non-pemerintah, kebebasan bergerak dan kemungkinan per-
adilan terhadap pejabat pemerintah, termasuk polisi dan militer, atas 
pelanggaran HAM.

Di Bosnia dan Herzegovina, Republik Demokratik Kongo dan Si-
erra Leone, karena ada peningkatan perdagangan perempuan untuk 
eksploitasi seksual, maka pengetahuan tentang hukum internasional 
dan lokal yang mengatur masalah ini sangat penting. Demikian juga, 
kebutuhan penyediaan personel ahli untuk melakukan wawancara dan 
pendampingan bagi korban perdagangan, biasanya perempuan, dan 
terhadap anak-anak yang telah menderita pelecehan seksual. Dalam 
beberapa kasus, tindakan yang setengah hati dan tidak sensitif telah 
mengakibatkan penderitaan lebih lanjut bagi korban hak asasi manu-
sia dan pelanggaran pidana. Alih-alih menawarkan kasih sayang dan 
bantuan kepada perempuan yang diperdagangkan, beberapa petugas 
hukum lokal dan internasional, termasuk polisi, memperlakukan me-
reka seperti penjahat (misalnya, Bosnia dan Herzegovina, bekas Re-
publik Yugoslavia Macedonia).69

Tentara anak-anak telah berpartisipasi dalam berbagai konflik, 
terutama di Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Liberia, Sierra 
Leone, dan Sri Lanka. Ahli psikologi anak, baik lokal maupun internasi-
onal, harus tersedia untuk memantau kinerja peradilan lokal di daerah 
ini dan menawarkan bantuan, pelatihan dan bentuk lain dari pengem-
bangan kapasitas untuk meningkatkan penanganan anak-anak yang 
telah mengalami pengalaman mengerikan dan menghadapi kesulit-
an besar dalam kembali ke masyarakat. Petugas yang relevan harus 
menyadari kebiasaan yang berkembang pada tentara anak-anak dan 
alternatif untuk penuntutan pidana dan penahanan dari pengadilan 
pidana internasional, Mahkamah Pidana Internasional dan lembaga 
hybrid seperti Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone dan Pengadilan 
Luar Biasa di Kamboja.

Selain hukum dan norma-norma internasional, pembaruan sek-
tor peradilan harus akrab dengan ketentuan dalam konstitusi nasional 
yang menetapkan hak-hak dasar atau melarang tindakan tertentu oleh 
pemerintah atau oleh orang-orang yang bertindak di bawah kewenang-
annya. Ketentuan konstitusi menjamin kebebasan berbicara, kebebas-
an berkumpul atau berserikat, melarang penyiksaan, penangkapan 

69 Ibid., hlm. 8.
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tanpa surat perintah atau penahanan praperadilan berkepanjangan, 
yang lalu menjadi wacana sehari-hari mereka. Penyalahgunaan admi-
nistratif oleh banyak pemerintah juga akan menjadi prioritas. Perlaku-
an dan kondisi skandal di mana orang-orang sakit mental ditempatkan 
di lembaga pemasyarakatan (Haiti, Rwanda, Kosovo) menjadi prioritas 
tinggi untuk sebagian besar misi pembaruan tersebut. Mendayaguna-
kan pengacara lokal untuk memberikan nasihat dan bahkan berpar-
tisipasi dalam pekerjaan pada semua masalah pembaruan peradilan 
pidana ini, akan membantu.

Di negara pascakonflik, diperlukan kemampuan membangun ja-
ringan dengan pejabat penegak hukum (hakim, jaksa, lembaga pema-
syarakatan) dan mengadakan pertemuan rutin dengan mereka untuk 
membahas kasus-kasus tertentu, pembangunan institusi, dan hak 
asasi manusia pendidikan/promosi. Oleh karena itu sistem informasi 
yang menyediakan daftar hakim, jaksa, dan komandan militer dan po-
lisi di tingkat lokal harus selalu up to date. Setiap mutasi harus tercatat 
sehingga informasi mengenai hakim atau jaksa tertentu dapat dibagi 
dengan rekan-rekan mereka di wilayah tersebut. Beberapa pejabat 
penting di sektor peradilan pidana dan peran utama mereka dalam 
pengaturan pascakonflik adalah sebagai berikut pada umumnya ada-
lah sebagai berikut.

Pertama, hakim. Pada umumnya, hakim adalah pengawal kebe-
basan dan hak asasi manusia. Hakim akan memutuskan apakah ada 
alasan untuk menangkap dan menahan seseorang, memastikan ada-
nya akses ke pengacara, memimpin persidangan, dan, di mana tidak 
ada juri, memutuskan bersalah atau tidak. Dalam sistem hukum si-
pil-Napoleon, hakim sering akan memainkan peran aktif dalam me-
ngumpulkan bukti untuk mempersiapkan penuntutan. Pengangkatan 
hakim, retensi dan perilaku harus selalu sesuai dengan the Basic Prin-
ciples on the Independence of the Judiciary. 

Kedua, pegawai pengadilan. Hal ini sering diabaikan. Padahal me-
reka membuat psistem peradilan bekerja. Mereka melacak berkas per-
kara, jadwal sidang dan menjamin ketertiban dan keamanan di ruang 
sidang. Dalam kebanyakan situasi pascakonflik, administrasi pengadil-
an berantakan; berkas hilang atau hancur, peralatan kantor kurang dan 
sering tidak ada listrik. Memahami pentingnya para pengawai penga-
dilan ini, yang benar-benar merupakan urat dan otot dari sistem peng-
adilan, tidak dapat diremehkan. Tidak ada yang terjadi tanpa mereka. 
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Karena wewenang mereka, korupsi sering marak, dan diskriminatif da-
lam tindakan terjadi pada tingkat ini.

Ketiga, jaksa/penuntut umum. Jaksa menjadi aparatur yang me-
wakili negara dalam tindak pidana sehingga memiliki kepentingan 
yang jelas dalam inisiatif sistem peradilan pascakonflik. Kebijaksanaan 
mereka untuk menyelesaikan kasus pidana memberi mereka kekuasa-
an yang besar dalam administrasi peradilan, khususnya dalam situasi 
pasca konflik, di mana tekanan untuk mengabaikan atau melupakan 
kejahatan masa lalu mungkin menjadi besar. Pedoman tentang Peran 
Jaksa memberikan standar dasar yang berlaku untuk pekerjaan mereka 
dan juga perlindungan yang diperlukan bagi saat melakukan investi-
gasi dan pengadilan yang tidak memihak dan adil. Jaksa berkewajib-
an untuk memberikan perhatian yang setara atas kejahatan yang di-
lakukan oleh pejabat publik, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan 
pelanggaran berat hak asasi manusia dalam situasi pascakonflik. Para 
Jaksa juga harus memperoleh pelatihan, sumber daya, peralatan, dan 
dukungan yang diperlukan untuk mempersiapkan dan menuntut per-
kara, yang sering kompleks dan sensitivitas. Beberapa negara seperti 
Afghanistan, Burundi, Kamboja, Guatemala, Haiti, dan Rwanda dila-
porkan memiliki kelemahan dalam personel penuntutan ini. Ganggu-
an, ancaman dan bahkan serangan kekerasan telah menimpa penuntut 
umum. Memastikan kompetensi, independensi, dan integritas jaksa 
harus menjadi prioritas tinggi.

Keempat, pengacara. Pengacara benar-benar penting jika sistem 
peradilan telah bekerja. Di banyak negara, keberadaan asosiasi peng-
acara yang independen merupakan hal yang baru. Di Balkan, misal-
nya, di bawah sistem sosialis sebelumnya, pengacara hanya diizinkan 
untuk mengurangi hukuman, tidak mengadvokasi klien mereka yang 
tidak bersalah. Di Afghanistan, Angola, Republik Demokratik Kongo, 
Rwanda dan Sierra Leone, jumlah pengacara terlalu sedikit dan hampir 
dari yang sedikit ini terkonsentrasi di ibukota, sehingga sebagian besar 
terdakwa tidak dapat didampingi.

Di samping dalam lapangan hukum pidana, perhatian perlu juga 
diberikan terhadap penyelesaian masalah perdata di negara-negara 
pascakonflik ini. Pada banyak masyarakat pascakonflik masalah kepe-
milikan tanah, perumahan, perusahaan komersial, ternak dan barang 
pribadi dapat menjadi isu utama dalam rekonstruksi, rekonsiliasi dan 
membangun perdamaian. Hal ini seperti yang telah terjadi di Bosnia 
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dan Herzegovina, Timor-Leste, dan Kosovo. Masalah dalam dokumen-
tasi sipil juga muncul. Akta kelahiran, pernikahan, dan kematian se-
ring kurang, bahkan mengalami kemusnahan seperti di Afghanistan, 
Kamboja, Republik Demokratik Kongo, dan Haiti. Dokumentasi sipil 
ini penting sebagai syarat dalam banyak hal seperti sekolah, perawatan 
kesehatan, khususnya vaksinasi, hak memberikan suara, serta akses ke 
program-program kesejahteraan sosial dan warisan.

E.  MENGEMBALIKAN KAPASITAS NEGARA

Perdebatan yang dibangun selama ini soal kegagalan (sebagian) 
pembangunan ekonomi yang dirancang pemerintah, seperti eksekusi 
pembangunan infrastruktur, ketimpangan pendapatan, kerapuhan in-
vestasi, penyerapan APBN, dan pengendalian pekerja sektor informal, 
lebih banyak bertumpu pada soal pilihan kebijakan ekonomi.

Analisis atas opsi kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah ini 
tentu tidak salah sebab dalam tradisi ilmu ekonomi memang hampir 
tak pernah ada kebijakan tunggal untuk menyelesaikan masalah eko-
nomi yang muncul. Karena itu, menyandingkan antara kebijakan yang 
diproduksi pemerintah dan alternatif kebijakan lain diharapkan bisa 
memperbaiki kualitas kebijakan di masa depan. Namun ada hal lain 
yang juga penting dan belum banyak dibicarakan, bahwa sebagus apa 
pun kebijakan (ekonomi) pasti menghendaki tahap eksekusi yang ma-
tang pula agar kebijakan itu punya jejak di lapangan. Kasus Indonesia 
memberikan pelajaran penting mengenai hal ini. 

Sistem demokrasi yang diadopsi Indonesia hampir 15 tahun ini 
merupakan antitesa dari sistem politik otoriter warisan Orde Baru yang 
dianggap memupus aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menja-
lankan pembangunan. Otoritarianisme berjalan dengan koridor beri-
kut: perencanaan dan kebijakan sepenuhnya dirajut pemerintah dan 
dikendalikan pelaksanaannya oleh pemerintah (pusat) juga. Pengam-
bilan keputusan sangat efektif, tidak bertele-tele, dan langsung dapat 
dieksekusi. Sisi negatifnya, pilihan kebijakan berpotensi sesat karena 
tidak menyerap suara rakyat, sekaligus mengabaikan partisipasi publik 
dalam pengerjaan dan pengawasan.

Hasilnya, pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan kencang, 
tetapi dengan segenap penyimpangan. Demokrasi melawan itu de-
ngan memberi pilihan jalan yang berbeda: perumusan kebijakan me-
rupakan hasil dari percakapan lalu lintas suara publik, yang kerap kali 
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berisik, sehingga opsi kebijakan merupakan pilihan terbaik. Sampai 
pada tahap itu demokrasi telah dipraktikkan dan menghasilkan seba-
gian kebijakan ekonomi yang bagus. Masalahnya, kenapa kebijakan 
itu tak juga punya tapak di lapangan? Di sinilah perdebatan yang ab-
sen selama ini: bahwa demokrasi akan lumpuh apabila tak bersanding 
dengan kapasitas negara (pemerintah/birokrasi). Kapasitas negara ini 
dapat dimaknai sebagai kemampuan mengimplementasikan tujuan-
tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan.

Tanpa kualitas birokrasi yang bagus/solid, efektivitas pengerjaan 
kebijakan publik, seperti pengumpulan pajak dan penyediaan layanan 
publik, menjadi mandul. Pada titik ini, demokrasi dan kapasitas negara 
dalam posisi komplementer untuk meraih kinerja pembangunan eko-
nomi yang hebat. Kelemahan ini secara lugas dapat dinyatakan dalam 
frasa ini: demokrasi menghasilkan reformasi kebijakan ekonomi, teta-
pi nihil reformasi administrasi untuk menambah bobot kapasitas bi-
rokrasi.

Tak ada satu pun yang menyatakan bahwa kebijakan pembangun-
an infrastruktur, perbaikan daya saing ekonomi, dan hasrat penyerap-
an APBN yang lebih baik merupakan kebijakan yang keliru. Namun 
kebijakan tepat tersebut nyaris menjadi kisah klise: lunglai di lapang-
an. Penjelasannya, kapasitas negara untuk menjalankan kebijakan itu 
tidak memadai. Tak kurang banyak investor sudah setuju membangun 
infrastruktur, tetapi tidak mau mengeksekusi karena tidak tersedia ko-
mitmen untuk menyelesaikan soal lahan. Daya saing ekonomi menjadi 
impian semua pengusaha, tapi biaya dan waktu pengurusan perizinan 
mahal dam lama.

Dana alokasi APBN diperjuangkan dengan penuh riak politik se-
lama di parlemen, tapi sunyi begitu tahap implementasi mesti dilalui. 
Aneka perubahan peraturan presiden/pemerintah sudah dilakukan, 
tetap saja penyerapan anggaran lambat dan menggantung di akhir ta-
hun. Pendeknya, kombinasi demokrasi dan kapasitas negara yang le-
mah telah menghasilkan kemacetan pembangunan.

Satu lagi yang tak digarap adalah aspek kapabilitas sosial (social ca-
pability) sebagai daya dorong pembangunan ekonomi. Demokrasi dan 
pembangunan tak hanya memerlukan instrumen kebijakan (formal) 
sebagai dasar panduan arah dan pelaksanaan kerja ekonomi, tapi juga 
membutuhkan suporter sosial secara langsung dalam wujud pengeta-
huan, standar norma, loyalitas, etika kerja, hasrat belajar, dan keper-
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cayaan sosial. Elemen-elemen itulah yang disebut sebagai kapabilitas 
sosial dan menjadi sumber kekuatan pembangunan.

Negara semacam Tanzania, Mozambik, dan Malawi saat ini sudah 
mengadopsi institusi politik demokratik dan telah mendesain kelem-
bagaan ekonomi yang modern, seperti jaminan hak kepemilikan ter-
hadap warga negara, tapi tetap tidak bisa sejajar dengan pembangunan 
ekonomi di beberapa negara Asia sebab kapabilitas sosialnya jauh dari 
mencukupi.

Amartya Sen (1999) dalam salah satu karya pentingnya menekan-
kan pentingnya aspek pendidikan dan kesehatan sebagai pilar dari 
kapabilitas sosial tersebut, yang sebagian sekarang menjadi salah satu 
sumber pembangunan ekonomi di China dan Korsel. Problem men-
jalankan secara paralel antara transformasi ekonomi dan kapabilitas 
sosial menjadi hambatan terbesar di beberapa negara sehingga target-
target pembangunan tak bisa dicapai.

Kasus di Indonesia menjadi catatan yang menarik karena pada saat 
orientasi kemajuan ekonomi ditempuh dan sebagian telah menghasil-
kan pergeseran sumber-sumber pertumbuhan menuju sektor industri 
dan jasa, tetapi terancam berhenti karena tidak ditopang pengetahuan, 
keterampilan, dan pendidikan tenaga kerja. Faktanya, 67 persen tenaga 
kerja hanya tamat SMP ke bawah sehingga saat ini 62 persen tenaga 
kerja tak bisa masuk ke sektor formal meskipun pengangguran terbuka 
terus turun.

China yang berpenduduk sangat besar relatif mampu mengatasi 
persoalan tersebut dengan melakukan investasi pendidikan secara 
besar-besaran sejak 1979 sehingga saat ini sebagian tenaga kerjanya 
dapat menikmati pekerjaan di sektor modern (formal). Tercatat, pada 
saat pekerja sektor informal di Indonesia sebesar 62 persen (2012), 
pada saat yang sama di China sebanyak 55 persen. Malaysia juga me-
lakukan langkah serupa sehingga pekerja sektor informal bisa ditekan 
pada angka 30 persen saja.

Tentu saja, di luar pendidikan dan kesehatan, aspek norma, etika 
kerja, loyalitas, dan kepercayaan sosial juga merupakan elemen penting 
lain yang harus digarap seiring dengan transformasi ekonomi. Realitas 
inilah yang harus dipahami pemerintah sehingga bisa meletakkan pem-
bangunan ekonomi dalam bingkai sosial-politik yang tepat. Jika cara 
membangun (ekonomi) steril dari unsur-unsur tersebut, perjalanan 
pembangunan akan terseok-seok dan menimbulkan aneka luka.
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Tidak kalah pentingnya realitas kapabilitas sosial negara adalah 
ditunjukkan dengan kemampuan memberikan Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) secara memadai. Penetapan UU No. 40/2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional kiranya dilaksanakan mulai 1 Januari 
2014.  Sesuai dengan UU No. 24/2012 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial, program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk 
dimulai pada 1 Januari 2014. 

Program lainnya akan dimulai pada pertengahan 2015 sehingga 
secara bertahap akan diimplementasikan program Jaminan Kesehat-
an (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Ja-
minan Pensiun  (JP), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh pen-
duduk Indonesia. Kampanye Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)/
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) begitu gencar. Kita tidak 
bisa mundur lagi. Di tengah suasana seperti itu, ada baiknya kita meng-
antisipasi berbagai kemungkinan agar kelangsungan program jaminan 
sosial bisa  terjamin.

Akan terbentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): 
BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) 
dan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi PT Jamsostek 
(Persero). BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan pro-
gram jaminan kesehatan 1 Januari 2014 (Pasal 60 UU No. 24/2011 ten-
tang BPJS). PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS ketenagaker-
jaan 1 Januari 2014 [Pasal 62 (1) UU 24/2011]. BPJS Ketenagakerjaan 
menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari 
tua, program jaminan kematian, dan program jaminan pensiun paling 
lambat 1 Juli 2015.

Kementerian Kesehatan gencar menyosialisasikan program jamin-
an kesehatan bagian dari jaminan sosial ini dengan istilah Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN). Tepatkah penambahan kata “nasional” di 
belakang Jaminan Kesehatan? Untuk menjawabnya kita perlu meng-
acu UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU 
No. 24/2011 tentang BPJS. Pasal 18 UU No. 40/2004 menyatakan: Jenis 
program jaminan sosial meliputi: a) Jaminan kesehatan; b) Jaminan ke-
celakaan kerja; c) Jaminan hari tua; d) Jaminan pensiun; dan e) Jamin-
an kematian. Jelas tak ada kata “nasional” pada tiap program jaminan 
sosial tersebut.

Pasal 19 (1) menyebutkan: “Jaminan kesehatan diselenggarakan 
secara nasional berdasarakan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekui-
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tas”. Pada penjelasan Pasal 19 (1) dituliskan: “Prinsip asuransi sosial 
meliputi: a) Kegotongroyongan antara orang kaya dan miskin, yang se-
hat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; 
b) Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; c) Iuran berdasar-
kan persentase upah/penghasilan; dan d) Bersifat nirlaba.

Prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan 
sesuai kebutuhan medisnya yang tak terikat besaran iuran yang telah 
dibayarkannya. Prinsip asuransi sosial perlu ditekankan untuk mem-
bedakannya dengan asuransi komersial yang berprinsip: kepesertaan 
bersifat sukarela dan selektif, iuran atau premi berdasarkan manfaat 
yang akan diterima, bersifat mengejar laba, dan tak ada unsur kego-
tongroyongan. Dengan demikian, jika harus ada tambahan atau sisip-
an kata, yang lebih tepat disebutkan program “Jaminan Sosial Kesehat-
an” daripada “Jaminan Kesehatan Nasional”.

Keempat jenis program jaminan sosial lain juga diselenggarakan 
secara nasional. Pasal 29 (1) menyatakan: Jaminan kecelakaan kerja di-
selenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Pa-
sal 35 (1): Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasar-
kan asuransi sosial atau tabungan wajib. Pasal 39 (1): Jaminan pensiun 
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. 
Sangat kurang tepat jika disebut Jaminan Kecelakaan Kerja Nasional 
atau Jaminan Hari Tua Nasional dan Jaminan Pensiun Nasional atau 
Jaminan Kematian Nasional. Yang tepat adalah Jaminan Sosial Kece-
lakaan Kerja, Jaminan Sosial Hari Tua, Jaminan Sosial Pensiun, dan 
Jaminan Sosial Kematian. Namun paling tepat, menurut saya, kelima 
jenis program jaminan sosial cukup disebut jaminan kesehatan, jamin-
an kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan 
kematian.

Dalam buku Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 
pemerintah menerjemahkan Jaminan Kesehatan Nasional menjadi 
“INA-MEDICARE (Indonesia Medicare)”. Terjemahan ini membuat 
SJSN bidang kesehatan menyimpang dari dasar filosofis, historis, dan 
sosiologis pembentukannya. Ada dua pengertian medicare di dunia. 
Medicare di AS dipahami sebagai jaminan kesehatan buat orang-orang 
tua, pensiunan, cacat, dan tak mampu. Apakah pemahaman ini men-
jadikan JKN sama dan sebangun dengan Jamkesmas buat orang mis-
kin dan tak mampu di Indonesia? Apakah pernyataan Menteri Badan 
Usaha Milik Negara Dahlan Iskan bahwa JKN akan menanggung 86,4 
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juta jiwa (yang selama ini tercatat sebagai peserta Jamkesmas) meng-
indikasikan sumber pembiayaan Jamkesmas bukan hanya dari APBN, 
melainkan ditambah dengan iuran seluruh personal BUMN?

Pengertian lain medicare adalah seperti di Kanada. Setiap negara 
bagian menyelenggarakan medicare untuk seluruh masyarakat yang 
berlaku di semua negara bagian dalam arti secara nasional. JKN di In-
donesia sama dan sebangun dengan medicare Kanada, jika pemerintah 
pusat berniat tetap mempertahankan Jamkesmas dan Jamkesda yang 
sudah eksis di beberapa provinsi. Nyatanya, menjelang 2014 tak ter-
dengar ada langkah kebijakan pemerintah pusat untuk mengintegrasi-
kan peserta Jamkesda ke dalam peserta Jamkesnas. Dengan demikian, 
dapatkah dipahami bahwa kata “nasional” dari JKN adalah kumpulan 
semua daerah dari Jamkesda?

Terjemahan paling tepat Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia 
adalah “INA Social Health Insurance (INA-SHI)”. Sistem ini mengacu 
model solidaritas sosial di Jerman yang diciptakan Otto Von Bismar-
ck 1883. Budaya dan falsafah gotong royong di Indonesia sangat cocok 
untuk menyiapkan Jaminan Sosial Kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa 
diskriminasi.

Kata “nasional” sebetulnya sudah melekat pada nomenklatur Sis-
tem Kesehatan Nasional (SKN) yang terdiri dari sistem pelayanan kese-
hatan dan sistem pembiayaan kesehatan. Sistem pelayanan akan dita-
ta dari tak terstruktur jadi terstruktur atau rujukan berjenjang. Sistem 
pembiayaan kesehatan akan diubah dari cara pembayaran langsung 
dari kantong penderita (out of pocket) jadi pembayaran dari pihak keti-
ga, yaitu BPJS Kesehatan. Agar tak terjadi sesat pikir dan multitafsir ter-
hadap istilah JKN, maka kembali saja kita kepada UU Sistem Jaminan 
Sosial Nasional yang menyebutkan salah satu program jaminan sosial 
adalah jaminan kesehatan (tanpa tambahan nasional). Perlu juga me-
rujuk pada UU tentang BPJS yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan (lagi-lagi tanpa kata 
nasional). Yang perlu dipopulerkan kepada masyarakat bukanlah isti-
lah Jaminan Kesehatan Nasional.

Lebih bermakna jika disosialisasikan bahwa mulai 1 Januari 2014 
akan berlaku SJSN yang mencakup program Jaminan Kesehatan. Pro-
gram ini diselenggarakan BPJS Kesehatan yang terbentuk sejak 1 Janu-
ari 2014. Setiap orang wajib menjadi peserta dengan membayar iuran. 
Bagi yang tak mampu, iurannya dibayarkan pemerintah melalui APBN. 
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Setiap peserta dapat kartu peserta yang berlaku lintas daerah (secara 
nasional) dan lintas pekerjaan. Kartu boleh kita namakan Kartu Indo-
nesia Sehat, menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kese-
hatan.

Dengan implementasi program jaminan sosial itu, masyarakat 
akan memperoleh rasa aman sosial sejak lahir hingga meninggal.  Se-
cara bertahap rakyat akan terlindung dari risiko ekonomi terhadap ber-
bagai kejadian yang tak terduga ataupun yang dapat diduga, yang beri-
siko ekonomi, misalnya sakit, kecelakaan kerja, atau memasuki hari tua 
dan ketika tidak mampu bekerja lagi. 

Mekanisme SJSN dirancang untuk melindungi rasa aman sosial 
dan memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh pen-
duduk Indonesia, sesuai dengan asas kemanusiaan, sehingga cita-cita 
meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial dapat terwujud. 
Program jaminan sosial dalam SJSN menerapkan mekanisme asuransi 
sosial. 

Namun SJSN juga berdampak ekonomi yang luar biasa. Khusus-
nya dari penyelenggaraan program jangka panjang, yaitu JHT, J P, dan  
JK. Program jaminan sosial pada dasarnya juga merupakan  mobilisasi 
dana masyarakat yang luar biasa sehingga mampu membentuk tabung-
an nasional yang sangat besar. Akumulasi dana yang terkumpul dari 
program jangka panjang (sebelum dana itu digunakan untuk memberi 
manfaat jaminan sosial) dapat dimanfaatkan untuk memperoleh nilai 
tambah  melalui   investasi atau  kepesertaan di dalam berbagai proyek 
ekonomi yang menguntungkan. Tidak terkecuali di dalam kepesertaan 
bursa saham.

Bagi banyak negara Asia yang telah mengembangkan sistem ja-
minan sosialnya, ternyata program itu juga merupakan penangkal kri-
sis ekonomi pada 1998. Perdana Menteri Mahathir Mohamad, ketika 
itu menggunakan dana jaminan sosial dari Employee Provident Funds 
(EPF) untuk menangkal merosotnya ringgit Malaysia terhadap dollar 
AS sebab dana EPF sudah cukup besar. Sementara itu, Indonesia tak 
mampu menangkal merosotnya nilai rupiah disebabkan tak memiliki 
cadangan devisa atau tabungan yang cukup besar.

Dibandingkan dengan dana EPF, dana PT Jamsostek masih  terlalu 
kecil. Upaya mematok rupiah—sebagaimana disarankan Steve Hanke 
waktu itu—gagal sehingga rupiah merosot ke Rp 16.000 per dollar  AS 
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dari sekitar Rp 2.300 per dollar AS. Malaysia juga ternyata lebih cepat 
pulih dibandingkan dengan Indonesia. Inilah sebabnya, bagi Malaysia, 
program jaminan sosial merupakan engine of development. Dana ja-
minan sosial inilah yang banyak “dipinjam” negara untuk membiayai 
banyak proyek pembangunan di Malaysia. Hal ini dimungkinkan oleh 
karena peran negara di dalam penyelenggaraan program jaminan sosi-
al memang sangat besar, termasuk menjaga likuiditas dan  keamanan 
dana jaminan sosial.

Pengalaman Jepang lain lagi. Jepang adalah negara yang dikenal 
sebagai yang terbesar akumulasi dana jaminan sosialnya setiap tahun. 
Dikabarkan, penambahan dana jaminan sosial per tahun per orang 
melampaui 5.000 dollar AS. Berarti berapa triliun dollar setiap tahun? 
Dana ini, kalau disimpan di bank, berbunga tidak lebih dari 1 persen. 
Namun, kalau dipinjam negara untuk dipinjamkan kepada negara lain, 
termasuk Indonesia yang dikatakan sebagai pinjaman lunak, bunga-
nya lebih dari 1 persen. Keuntungannya masuk ke dana jaminan sosi-
al. Kondisi inilah yang menumbuhkan hubungan kerja seumur hidup 
sehingga jarang ada pemogokan buruh di Jepang. Meskipun demikian, 
juga harus diakui bahwa banyak negara maju, terutama di Eropa dan 
Amerika Serikat, yang menghadapi kesulitan disebabkan  program ja-
minan sosialnya. Penyebabnya ialah usia yang semakin tinggi sehingga 
beban pensiun semakin besar, di samping pengelolaannya juga kurang 
berhati-hati. Jerman, dalam hal ini, merupakan contoh keberhati-hati-
an itu: masa usia pensiun diperpanjang menjadi 67 tahun sehingga 
masa mengiur jaminan sosial juga semakin panjang.  

Selain itu, konsep pembiayaan program jaminan sosialkan me-
nentukan kelangsungan hidup program. Prinsip kepesertaan wajib, 
mekanisme asuransi yang diterapkan, juga menentukan kelangsungan 
hidup program. Sebaliknya, kepesertaan sukarela, introduksi asuransi 
komersial sebagaimana diterapkan terutama di Amerika Serikat, sa-
ngat rawan dengan apa yang dikenal sebagai bias selection: orang yang 
berisiko tinggi cenderung mengikuti program jaminan sosial sehingga 
pembayaran manfaat bagi peserta yang memang berisiko tinggi bisa 
mengancam kelangsungan hidup program. Semua itu telah diantisipa-
si dalam UU SJSN sehingga kelangsungan hidupnya lebih terjamin.  

Semua itu perlu disampaikan, oleh karena masih ada kesan adanya 
berbagai pertanyaan di sekitar pelaksanaan SJSN. Selain itu, juga masih 
ada keraguan terhadap kelangsungan hidupnya, sebagaimana terjadi 
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di beberapa negara di mana program jaminan sosial menjadi sumber 
terjadinya krisis ekonomi. Hal ini sesungguhnya juga telah diantisipasi 
UU SJSN.

Rambu-rambu telah dipersiapkan, antara lain mencegah terjadi-
nya bias selection, bahkan penyalahgunaan. Khususnya dalam penye-
lenggaraan JK, sehingga terjadinya pelayanan yang tidak perlu atau pe-
makaian yang berlebihan sudah  dicegah serendah mungkin.

Kalau program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketena-
gakerjaan sesuai harapan, tidak mustahil BPJS Ketenagakerjaan kita 
akan menjadi BPJS kelas dunia, sebagaimana telah dipromosikan  di se-
jumlah media mengingat besarnya peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal 
yang sama terjadi di China, cadangan devisa China yang dikabarkan 
melampaui 3 triliun  dollar AS itu sebagian besar berasal dari dana ja-
minan sosial. Di saat itu program jaminan sosial kita akan benar-benar 
jadi engine of development sehingga kita tidak memerlukan utang luar 
negeri lagi untuk membiayai pembangunan. Inilah sesungguhnya yang 
juga merupakan peta jalan mewujudkan  berdikari.



Bab 2
INDEPENDENSI 
PENGADILAN

A.  PENDAHULUAN

“Independensi pengadilan” telah menjadi kata kunci di antara da-
lam politik secara umum. Pada Laporan Akhir Tahun 2006, Ketua Mah-
kamah Agung Amerika Serikat, John Roberts70 “membahas masalah ini 
dalam upaya mendorong setiap orang supaya memperhatikan masa-
lah ini.”71 Masalah itu dikemukakan sehubungan dengan kegagalan 
Kongres untuk menaikkan gaji hakim, yang ia sebut “krisis konstitu-
sional yang mengancam kekuasaan dan independensi peradilan fede-
ral.” Mantan Hakim Agung Sandra O’Connor72 juga telah memulai misi 
untuk memperkuat independensi peradilan, dan tidak hanya di Ame-
rika Serikat. Setelah mengumumkan pensiun, dia mulai berceramah di 
seluruh dunia dengan antara lain mengatakan bahwa “independensi 
pengadilan tidak terjadi dengan sendirinya…[I]ni sangat sulit untuk 
membentuknya, dan lebih mudah daripada kebanyakan yang orang 
bayangkan untuk menghancurkannya.”73 O’Connor membuat Sandra 
Day O’Connor Project of State of Judiciary di Georgetown Law Center. 

70 John Roberts dinominasikan oleh Presiden George W. Bush pada tahun 2005 sbeagai Ketua Mahkamah 
Agung sehubungan dengan meninggalnya William Renquist. Renquist sendiri dinominasikan oleh Presiden 
Reagen pada tahun 1981 oleh Presiden Ronald Reagen.

71 Lihat: http://www.supremecourtus.gov/publicinfo/year-end/2006year-endreport.pdf.
72 O’nor adalah perempuan hakim agung pertama dalam sejarah Amerika. Seteah menjadi Ketua Parlemen 

Negara Bagian Arizona, tahun 1981, ia dinominasikan oleh Presiden Ronald Reagen dan berhasil menjadi 
hakim agung sampai kemudian mengundurkan diri pada tahun 2009.

73 Lihat dalam Tony Mauro, O’Connor Fires Back on Judicial Independence, Legal Times, November 28, 2005.
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Pada sebuah konferensi yang diselenggarakan pada bulan September 
2006, O’Connor menyatakan bahwa Amerika Serikat telah “aktif men-
desak pada setiap bangsa peduli dengan Rule of Law dan komponen 
kunci untuk hal ini adalah keadilan, tidak memihak, dan peradilan 
yang independen.”74

Tampaknya cukup fair untuk mengatakan bahwa para ahli hukum 
Amerika saat ini melihat independensi pengadilan sebagai bahan uta-
ma untuk demokrasi dan supremasi hukum.75 Tapi tidak jelas apakah 
bahan ini sama pentingnya untuk mengembangkan Rule of Law di ne-
gara-negara yang sedang mengalami proses demokratisasi atau yang 
telah berjuang secara historis untuk mempertahankan negara demo-
krasi. Di negara-negara ini, gaji hakim masih menjadi hambatan ter-
besar untuk mempertahankan independensi peradilan, dan kemudian 
jelas bahwa independensi peradilan akan menjadi kondisi yang cukup 
untuk membangun supremasi hukum.

Namun demikian, studi yang berkembang akhir-akhir ini mela-
hirkan satu pertanyaan mendasar: apakah prinsip independensi yang 
diterima secara universal—dan bukan saja problem Amerika Serikat—
dalam penerapannya akan selalu berhasil tanpa memperlihatkan kon-
teks lokalitas setempat? Atau dengan kata lain, dapatkah material yang 
disusun untuk membangun independensi pengadilan di Amerika Seri-
kat pasti dapat pula diterapkan dalam sistem hukum negara lain?

B.  MAKNA INDEPENDENSI PERADILAN

Pembicaraan mengenai kekuasaan kehakiman (judicial system) 
jarang mendapatkan porsi utama dalam diskusi mengenai desain ke-
tatanegaraan. Sebagai contoh dapat ditunjuk misalnya karya Sartori 
(1994) yang berjudul “Comparative Constitutional Engineering” meng-
habiskan banyak lembaran pembahasan sehubungan dengan sistem 
pemilihan umum (electoral system) dan seleksi eksekutif (dalam sistem 
presidensial maupun parlementer), tetapi tidak membahas mengenai 
kekuasaan kehakiman. 

74 Lihat: visit http://www.law.georgetown.edu/judiciary/conf2006.html.
75 Masih banyak pernyataan serupa yang dikemukakan oleh para hakim yang telah menekankan pen-

tingnya independensi peradilan. Selain itu, Hakim Agung Breyer telah mencatat: “Kita harus ingat bahwa 
independensi peradilan merupakan sarana menuju lembaga peradilan yang kuat. Lembaga peradilan yang 
kuat merupakan sarana menuju mengamankan tujuan dasar masyarakat: kebebasan manusia dan tingkat 
kemakmuran yang wajar.” Selengkapnya lihat: Stephen G. Breyer, “Comment, Liberty, Prosperity, and a Strong 
Judicial Institution”, Law & Contemporary Problems, Vol. 4, 1998.
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Seperti dalam formulasi negara Amerika Serikat, kekuasaan keha-
kiman merupakan bagian penting sehubungan dengan doktrin pemi-
sahan kekuasaan seperti halnya dicetuskan oleh Montesqiue, dan ke-
mudian dikonkretkan oleh Alexander Hamilton, James Madison, dan 
Jay, dalam karya mereka yang berjudul “The Federalist Paper.” Sehu-
bungan dengan pemisahan kekuasaan itulah muncul anggapan bahwa 
salah satu watak dasar dari kekuasaan kehakiman adalah independen-
si. Adapun independensi itu bukan hanya dipahami melalui ketentuan 
konstitusi saja, akan tetapi juga bagaimanakah kenyataannya di dalam 
praktik. Ia tidak hanya berbicara mengenai dirinya sendiri, tetapi juga 
bagaimanakah lembaga negara yang lain memberikan pengaruh kepa-
da derajat independensi badan pengadilan, termasuk bagaimanakah 
aktor pengadilan itu memandang dirinya dalam berhubungan dengan 
kenyataan-kenyataan di sekitarnya.

Dalam pandangan Md. Hussein Mollah, “Independent judiciary is 
the sin qua non-of a democratic government.”76 Hal ini karena, “Inde-
pendence of judiciary truly means that the judges are in a position to 
render justice in accordance with their oath of office and only in accor-
dance with their own sense of justice without submitting to any kind of 
pressure or influence be it from executive or legislative or from the parties 
themselves or from the superiors and colleagues.”77 Selanjutnya dikata-
kan bahwa, “Independence of judiciary depends on some certain con-
ditions like mode of appointment of the judges, security of their tenure 
in the office and adequate remuneration and privileges.”78 Untuk me-
wujudkan hal ini, maka separasi kekuasaan peradilan menjadi penting 
untuk dilakukan. Dalam hal ini, “The concept of separation of the judi-
ciary from the executive refers to a situation in which the judicial branch 
of government acts as its own body frees from intervention and influen-
ces from the other branches of government particularly the executive.”79 
Lebih lanjut dikatakan bahwa, “Complete separation is relatively un-
heard or outside of theory, meaning No. judiciary is completely severed 
from the administrative and legislative bodies because this reduces the 
potency of checks and balances and creates inefficient communication 

76 Md. Hossein Mollah, “Separation of Judiciary and Judicial Independence in Bangladesh”, Journal Compa-
rative Law Studies, Vol. 7 No. 48, Spring 2006, hlm. 445.

77 Ibid.
78 Ibid., hlm. 447.
79 Ibid.
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between organs of the state.”80 Hal ini mengonfirmasi pandangan L.P. 
Thean yang mengatakan bahwa “That the most common and most dis-
cussed feature of judicial independence is from governmental or execut-
ive intereference.”81

Namun demikian, “there is No. single model of judicial independen-
ce or generally accepted set of institutions or best practices, at leastnone 
articulated with sufficient specificity to be useful for reformers.”82 Bagai-
manapun, “Judicial independence is a multifaceted concept.”83 Hal ini 
disebabkan karena:84

The most basic form of judicial independence, decisional independence, refers to the abi-
lity of judges to decide cases independently in accordance with law and without (undue, 
inappropriate, or illegal) interference from other parties or entities. One prerequisite for 
decisional independence is that judges enjoy personal independence, which requires that 
their terms of office be reasonably secure; appointments and promotions should be ela-
tively depoliticized; judges should be provided an adequate salary and should notbe dis-
missed or have their salaries reduced as long as they are performing adequately; transfers 
and promotions should be fair and according to preestablished rules; and judges should be 
assigned cases in an impartial manner.

Feld dan Voigt misalnya, membangun argumen bahwa indepen-
densi kekuasaan kehakiman dapat dilacak ke dalam dua indikator, ya-
itu secara de jure, dengan memperhatikan dokumen legal yang meng-
aturnya, dan secara de facto, ialah dengan memperhatikan derajat 
kebebasannya dalam praktik.85 Kedua penulis ini menyimpulkan bah-
wa judicial independence mempunyai kaitan erat dengan pertumbuh-
an ekonomi (economic growth). Dengan sampel 56 negara, Feld dan 
Voigt memperoleh data bahwa secara de jure, kekuasaan kehakiman 
yang independen tidak mempunyai hubungan dengan pertumbuhan 
ekonomi, akan tetapi sebaliknya, secara de facto, mempunyai kaitan 
dengan pertumbuhan ekonomi.

Independensi peradilan sering diakumulasikan sebagai tingkat 

80 Ibid.
81 L.P. Thean, “Judicial Independence and Effevtivenes”, Sourtern California Law Review, No. 72 No. 23, Januari-

Maret 1999, hlm. 535.
82 Asian Development Bank, “Judicial Independence Overview and Country-level Summaries,” (2003), hlm. 

2, dalam www.adb.org/Documents/Events/2003/RETA5987/Final_Overview_Report.pdf., diakses 27 Maret 2011.
83 Randall Peerenboom, “Judicial Independence in China Common Myths and Unfounded Assumptions”, 

Journal International Law Studies, Vol. 17 No. 43, 17 Agustus 2009, hlm. 71.
84 Ibid.
85 Lihat selengkapnya dalam L.P. Feld, L.P. dan S. Voigt, “Economic Growth and Judicial Independence: 

Cross-Country Evidence using a new set of indicators”, European Journal of Political Economy Vol. 3, No. 19, 
2003, hlm. 497-527.
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diskresi hakim dalam berhadapan dengan cabang kekuasaan yang lain, 
yaitu eksekutif dan legislatif. Cakupan independensi itu misalnya ber-
hubungan dengan bagaimanakah peradilan menafsirkan ketentuan 
Undang-Undang (statutory interpretation),86 atau dalam tradisi ketat-
anegaraan Amerika Serikat, bagaimana peradilan “menempatkan diri” 
pada relasi Kongres dengan eksekutif yang semakin ekstensif kekua-
saannya.87 Pada sisi lainnya, independensi peradilan dikaitkan dengan 
seberapa besar eksekutif dan legislatif “memasok” anggaran bagi ba-
dan pengadilan.88 Perspektif lain, independensi peradilan tercipta jika 
“if politicians fear to lose power and the farther the ideal points of the 
rival parties are apart.”89 

Dengan mengambil kasus di Jepang, Ramseyer dan Rasmusen me-
nyelidiki independensi peradilan dengan mewawancarai 276 hakim, 
yang menyimpulkan bahwa “that judges who decided a case against the 
government incurred the risk of being punished with less attractive pos-
ts.90 Dalam penyelidikannya yang lain, Ramseyer dan Rasmusen juga 
memperoleh data bahwa dari putusan 179 perkara pajak dan 284 peng-
adilan banding pajak, “judges who decide cases in favor of the govern-
ment do better than those who favor taxpayers.”91 Jadi untuk menen-
tukan independensi peradilan di sini berlaku asumsi “independence 
is endangered if the government is solely responsible for career develop-
ments of judges.”92

Dapat dikatakan bahwa independensi peradilan adalah konsep 
yang mempunyai wajah beragam. Bentuk yang paling mendasar dari 
independensi peradilan adalah independensi putusan, yang mengacu 

86 Lihat misalnya tulisan J. Ferejohn dan B. Weingast (1992); “A Positive Theory of Statutory Interpretation”, 
International Review of Law and Economics, Vol. 12, 1992, hlm. 263-279.

87 Baca misalnya: T.M. Moe, “Political Institutions: The Neglected Side of the Story”, Journal of Law, Economics, 
and Organization, Vol. 6, 1990, hlm. 213-253; J.R. Macey, “Separated Powers and Positive Political Theory: The 
Tug of War Over Administrative Agencies”, Georgetown Law Journal, Vol. 80, 1992, hlm. 671-703; dan N.S. Zeppos, 
“Deference to Political Decisionmakers and the Preferred Scope of Judicial Review”, Northwestern University 
Law Review, Vol. 88, 1993, hlm. 296-371.

88 Misalnya tulisan Eugenia Toma, “Congressional Influence and the Supreme Court: The Budget as a 
Signaling Device”, Journal of Legal Studies, Vol. 20, 1991, hlm. 131-146.

89 M. Ramseyer, “The Puzzling (In)dependence of Courts: A Comparative Approach”, Journal of Legal Studies 
Vol. 2 No..23, 1994, hlm. 721-747.

90 M. Ramseyer dan E.B. Rasmusen, “Judicial Independence in a Civil Law Regime: The Evidence from Japan”, 
Journal of Law, Economics and Organization, 1997, No. 13 Vol. 2, hlm. 259-286.

91 M. Ramseyer dan E.B. Rasmusen, “Why the Japanese Taxpayer Always Loses”, Southern California Law 
Review, Vol. 2-3 No. 72, 1999, hlm. 571-595.

92 M. Ramseyer dan E.B. Rasmusen,” Why Are Japanese Judges So Conservative in Politically Charged Cases?”, 
American Political Science Review, Vo. 2, No. 95, 2001, hlm. 331-344.
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kepada kemampuan hakim untuk memutuskan kasus secara indepen-
den sesuai dengan hukum dan tanpa campur tangan dari pihak atau 
badan lainnya. Salah satu prasyarat untuk kemerdekaan putusan ter-
sebut adalah hakim menikmati independensi personal, yang mensya-
ratkan bahwa masa jabatannya akan cukup aman dengan ketentuan: 
(i) pengangkatan dan promosi harus relatif terdepolitisasi, (ii) hakim 
harus memperoleh gaji yang memadai, (iii) tidak boleh diberhentikan 
atau dikurangi gajinya selama mereka melakukan secara fungsi dengan 
memadai; (iv) mutasi dan promosi harus adil dan sesuai dengan aturan 
yang telah ditetapkan, dan (v) hakim harus menerima dan memeriksa 
kasus dengan tidak memihak.

Dalam praktik, tingkat dan sifat independensi peradilan dan peng-
aturan kelembagaan untuk mewujudkannya bervariasi dari satu ne-
gara ke negara lain, bahkan di antara negara-negara demokrasi liberal 
dengan sistem hukum yang dianggap telah berfungsi dengan baik. Di 
Amerika Serikat, pengadilan independen dengan kekuasaan yang luas 
untuk memeriksa semua jenis perkara dan menguji undang-undang 
yang ditetapkan oleh Kongres atau peraturan eksekutif. Di negara-
negara yang menganut supremasi parlemen seperti Inggris atau Belgia, 
pengadilan bertanggung jawab kepada parlemen, dan kekuasaan un-
tuk membatalkan undang-undang atau peraturan pemerintah menjadi 
terbatas. Dalam sistem common law, pengadilan berperan aktif dalam 
pembuatan kebijakan, sementara dalam sistem civil law, pengadilan 
memiliki keterbatasan dalam menafsirkan undang-undang, sekalipun 
belakangan tampak semakin aktif melaksanakan fungsi ini. Tingkat pe-
misahan antara hukum dan politik dan bentuk-bentuk yang dibutuh-
kan bervariasi dari satu tempat ke tempat.

Sistem hukum juga menentukan secara berbeda sehubungan de-
ngan tingkat independensi internal. Pengadilan cenderung lebih hie-
rarkis di negara-negara civil law daripada di negara common law. De-
ngan demikian, pandangan hakim senior mungkin sangat menentukan 
dalam praktik dibandingkan ketentuan undang-undang. Hakim senior 
dalam civil law juga dapat melakukan kontrol lebih besar atas persoal-
an administrasi penting seperti distribusi pemeriksaan kasus dan ma-
salah personel. Banyak negara memiliki Komisi Yudisial, yang lainnya 
tidak. Dari mereka yang melakukan, kewenangan dan fungsi yang ber-
variasi.93

93 Violaine Autheman and Sandra Elena, “Global Best Practices: Judicial Councils–Lessons Learned 
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Oleh sebab itu, sepanjang tulisan ini, penulis akan menawarkan 
gagasan yang lebih elementer mengenai independensi peradilan. Per-
tama, independensi peradilan bukanlah nilai yang bersifat intrinsik 
(ultimate values), tetapi hanya merupakan sesuatu yang instrumental. 
Apa yang ingin dicapai adalah pengamanan nilai lain, yaitu ketidakber-
pihakan hakim.94 Jaminan independensi peradilan hanya digunakan 
untuk melindungi peradilan dari pengaruh luar yang tidak semesti-
nya dan menjadikannya sebagai wasit yang sungguh-sungguh benar-
benar tidak memihak. Kedua, Independensi peradilan bukanlah nilai 
yang abstrak melainkan ditentukan oleh factor kultural dan historis.95 
Pemisahan awal peradilan dari eksekutif adalah reaksi terhadap upaya 
negara (kekuasaan eksekutif) untuk mengambil bagian (atau lebih te-
patnya untuk mempertahankan pengaruh) dalam penetapan hukum-
an. Kemudian, cara mengamankan independensi peradilan bereaksi 
terhadap metode yang lebih licik untuk memengaruhi hakim dan me-
ngorbankan ketidakberpihakan mereka: melalui upah, kontrol kasus, 
mutasi, seleksi ulang, dan sebagainya. Namun, dalam semua kasus 
ini, karakter independensi peradilan menjadi terancam. Ketiga, tidak 
ada resep universal yang dapat diklaim sebagai standar “independensi 
peradilan”. Mengacu kepada independensi peradilan dan budaya, apa 
yang mungkin dianggap sebagai gangguan yang tak terbayangkan ke 
dalam independensi peradilan di negara A mungkin menjadi praktik 
umum di negara B. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, independensi 
pengadilan akan penulis kembangkan dalam kerangka 3 bentuk uta-
ma, yaitu (i) independensi pengambilan keputusan; (ii) independensi 
administratif; dan (iii) independensi personal. Selanjutnya, akan diu-
raikan kasus-kasus independensi pengadilan di beberapa negara, ter-
utama dikaitkan dengan ketiga kerangka tersebut.

from Europe and Latin America,” IFES Rule of Law White Paper Series, 2004.
94 Lihat juga: Cappelletti, “Who Watches the Watchmen? A Comparative Study of Judicial Responsibility”, 

dalam S. Shetreet, J. Deschênes, (eds.), 1985, Judicial Independence: The Contemporary Debate. Dordrecht: 
Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 556.

95 Bell, J, “Judicial Cultures and Judicial Independence”, The Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 
Vo l .  4 ,  2 0 0 1 ,  h l m . 50. 
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A.  KASUS ARGENTINA

Perkembangan di Argentina menggambarkan bahaya dalam me-
majukan kemandirian peradilan sebagai solusi untuk membangun 
supremasi hukum. Argentina, seperti banyak dari Amerika Latin, seca-
ra historis telah terganggu oleh apa yang beberapa sebut “demokrasi 
delegatif” atau demokrasi tanpa Rule of Law yang dikembangkan sejak 
kepresidenan Nestor Kirchner almarhum (2003-2007), dan sekarang 
dilanjutkan oleh istrinya, Chirstina Kirchner (2007-2011).96 Kirchner 
adalah wanita pertama yang terpilih sebagai presiden Argentina.97 

Pada tanggal 19 Desember 2001, kerusuhan karena kelangkaan 
pangan meletus di beberapa kota di Argentina. Berbeda dengan kasus 
serupa di tahun 1989, kerusahan ini tidak disebabkan karena tingkat 
inflasi yang tinggi, tetapi karena hampir selama 10 tahun harga tetap 
menjulang tinggi karena perkembangan resesi dan membengkaknya 
pengangguran. Selama berjam-jam, kerusahan diikuti dengan protes 
kalangan kelas menengah dan ketidakpercayaan sosial terhadap pe-

96 Cristina Kirchner menggenggam 45 persen suara, sehingga dengan dengan mudah mengalahkan Elisa 
Carrio dari koalisi kiri-tengah (23 persen) dan mantan Menteri Perekonimian, Roberto Lavagna (17 persen), 
yang didukung oleh Radikal Civic Union (UCR). Selain memenangkan lebih ¾ posisi Gubernur di Argentina 
partai pendukung Kirchner memenangkan mayoritas besar di kedua kamar legislatif. Dalam DPR Argentina, 
partai pengusung Kirchner memenangkan 160 dari 257 kursi, sementara oposisi hanya menguasai 10 kursi 
sisanya. Koalisi lain menguasai 31 kursi, sedangkan UCR memenangkan 30 kursi. 

97 Isabel Perón, yang telah terpilih sebagai wakil presiden saat suaminya Juan Perón terpilih menjadi 
Presiden pada tahun 1973, menjadi Presiden setelah kematian suaminya pada tahun 1974.
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merintah. Sekalipun dimensi finansial dari krisis di Argentina telah 
lama disuarakan oleh para pengamat dan investor, akibat-akibat po-
litik sungguh di luar bayangan siapa pun. Meskipun mempunyai ka-
rakteristik yang bersifat istimewa, cara penyelesaian krisis di Argentina 
memiliki kemirian dengan masa-masa kekacauan politik di Amerika 
Latin pada tahun 1990-an. Selain pengecualian dalam persoalan ter-
tentu, Argentina menampilkan ilustrasi dramatik dibandingkan kecen-
derungan krisis serupa dalam dekade ini.

Pada tanggal 1 Desember 2001 malam, Menteri Perekonomian Do-
mingo Cavallo mengumumkan langkah-langkah yang mencerminkan 
keputusasaan pemerintah untuk mencegah kebangkrutan perbankan, 
membatasi pelarian modal asing, dan mengubah rezim nilai tukar yang 
sudah bertahan hampir satu dekade. Hampir selama 3 bulan, masyara-
kat akan dipotong simpanannya di bank secara tunai sebesar 250 peses 
(kira-kira setara 250 dollar) tiap minggu dan semua transaksi seperti 
penarikan cek, kartu kredit, atau transfer elektronik akan dibatasi, dan 
tidak seorang pun diizinkan ke luar negeri dengan membawa uang le-
bih dari 1.000 dollar.

Kebijakan tergesa-gesa ini segera mengikis kepercayaan publik ter-
hadap pemerintah, hanya dua tahun pertama kepresidenan Fernando 
de la Rua sehingga popularitasnya semakin merosot. Presiden de la 
Rua sebelumnya berhasil memenangkan pemilihan presiden (1999) 
dengan kendaraan Alianza, gabungan partai garis keras Partai Radikal 
dan partai kiri tengah FrePaSo, yang mengkritik kepemimpinan Carlos 
Menem. Sekalipun mengumbar janji untuk transparansi dan pendekat-
an manusiawi atas kebijakan ekonomi, pemerintahan Alianza dirom-
bak pada Oktober 2000 karena Wakil Presiden Carloz Avares, pemim-
pinan FrePaSo, mengundurkan diri sebagai protes maraknya korupsi 
yang melibatkan para senator dan anggota kabinet. Ketidakmampuan 
membangun koalisi yang solid dengan Kongres atau penyelesaian rese-
si selama hampir 3 tahun, pada bulan Maret 2001, Presiden menunjuk 
Cavallo sebagai Menteri Perekonomian (ia sebelumnya duduk di kabi-
net Carlos Menem dan arsitek sistem nilai tukar), namun menambah 
kelemahan dan ketidakefektifan pemerintah yang ditunjukkan dengan 
menurunnya charisma Cavallo dalam mengambil keputusan. 

Secara paradoks, penunjukan menteri baru menciptakan ketidak-
yakinan mengenai masa depan sistem nilai tukar. Melengkapi mero-
sotnya kepemimpinan ini, the Alianza kehilangan banyak kursi dalam 
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pemilu di bulan Oktober 2001 dan Partido Justicialista, sebuah partai 
yang mewarisi ajaran Peron menguasai mayoritas DPR (45%) dan Se-
nat (56%).

Dalam situasi ini, pengumuman di bulan Desember tadi menja-
di bom waktu karena adanya pengangguran terbuka sebesar 18% se-
lama bulan-bulan sebelumnya. Anjloknya daya beli menjelang Natal 
dan memburuknya resesi, serikat kerja dan buruh swalayan menggelar 
protes atas kebijakan ekonomi tersebut. Sepanjang Desember, demon-
strasi merupakan masa suram dengan situasi politik yang makin berat. 
Namun kerusuhan pangan pada 19 Desember merupakan mata rantai 
tak terpisahkan dengan jatuhnya pemerintahan the Allianza.

Dengan berkembangnya aksi massa yang mulai mengepung ista-
na kepresidenan, muncul gagasan untuk memberikan pemerintahan 
kepada  the Peronist Party. Dalam pertemuan dengan pemuka partai 
tesebut pada 19 Desember pagi, Presiden de la Rua gagal menghasil-
kan kesepakatan konkret. Semakin sore, aksi massa semakin meluas di 
seluruh negeri, Kepala Staf Kepresidenan Chrystian Colombo meminta 
pengunduran diri anggota kabinet untuk membuka jalan bagi tercipta-
nya pemerintahan koalisi

Pada malam harinya, suatu usaha yang sia-sia untuk mengenda-
likan situasi, Presiden de la Rua melalui pidato televisi menyatakan 
negara dalam keadaan darurat. Secara spontan, kalangan kelas me-
nengah menjadi tersulut dengan pengumuman itu, dan turun ke jalan 
untuk menntut pengunduran diri Menteri Domingo Cavallo. Tindak-
an represif kepolisian terhadap aksi massa di Buenos Aires menyulut 
kerusuhan yang menewaskan tujuh orang pada malam itu. Pada dini 
hari, Presiden menerima pengunduran diri Cavallo. Pada saat bersa-
maan, gagasan untuk membentuk koalisi dengan the Peronist Party be-
rantakan. Menjelang fajar, negosiasi itu ditutup dan rencananya akan 
dilanjutkan pada hari berikutnya.

Pertemuan selanjutnya tidak pernah membawa hasil. Pada pagi 
hari, 20 Desember 2001, sudah sampai penilaian di kalangan the Pero-
nist Party bahwa pemerintahan de la Rua di ambang kejatuhan. Di luar 
istana, bentrok massa dengan polisi membahana seiring tuntutan de-
monstan untuk pembubaran pemerintahan. Hanya dua hari dalam aksi 
massa setelah pengumuman negara dalam keadaan darurat, tindakan 
represif kepolisian telah memakan korban: 25 tewas, 400 luka-luka, dan 
hampir 3.000 orang ditahan di seluruh negeri. Di gedung Kongres, ka-
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langan the Peronist party menggertak Presiden dengan ancaman akan 
memecat de la Rua. Presiden memahami situasi dan segera mengaju-
kan pengunduran diri. Sesudah pengunduran diri ini, Ketua Senat Ra-
mon Puerta bersedia untuk menjadi Presiden sementara untuk 48 jam.

Tanpa adanya Wakil Presiden dan saat Kongres dikendalikan oleh 
oposisi, sudah nyata bahwa kalangan Peronist hendak mengambil alih 
pemerintahan. Tetapi siapa yang akan diajukan sebagai Presiden? Se-
jumlah pemimpin the Peronist Party yang menjadi Gubernur provinsi 
terkemuka, berambisi untuk mengambil alih dan bersedia menjadi ca-
lon. Masalah yang muncul sekarang adalah menampilkan pemerintah-
an yang berwibawa dalam masa transisi, sesuatu yang tidak pernah di-
persiapkan oleh the Peronist Party. Akhirnya dicapai kompromi, bahwa 
Gubernur San Luis, Aldofo Rodgriguez Saa, ditunjuk sebagai pejabat 
Presiden untuk 90 hari dan pemilu presiden akan digelar pada 3 Maret 
2002. Tanpa pertentangan berarti dari the Allianza, yang sekarang ber-
ubah menjadi oposisi, Presiden sementara dipilih untuk mempercepat 
masa transisi dan menyelesaikan masalah dalam negeri.

Setelah perdebatan 12 jam di Kongres, kebijakan transisi baru dise-
pakati pada 23 Desember 2001. Segera sesudah dilantik, Rodiguez Saa 
mengumumkan rencana darurat. Utang publik akan dihapus dan akan 
ada pengucuran dana untuk program sosial, termasuk penciptaan se-
juta lapangan kerja dan ketersediaan pangan. Sistem nilai tukar diper-
tahankan, tidak ada lagi devaluasi yang dipaksakan, dan akan ada sun-
tikan dana segar untuk mempertahankan likuiditas ekonomi. Semua 
mobil dan pesawat yang dimiliki kalangan eksekutif akan dilelang, gaji 
politisi dipotong, dan semua posisi di pemerintahan dibekukan.

Dalam 2 hari, sudah tampak bahwa rencana Rodriguez Saa tak 
lebih untuk menyelesaikan persoalan sisa jabatan kepresidenan de la 
Rua (2003). Semua gubernur dari kalangan the Peronist Party menung-
gu situasi.

Dengan memperhatikan perkembangan situasi, keberhasilan poli-
tik sulit ditebak. Untuk mempersatukan perpecahan di kalangan Pero-
nisme, sejumlah mantan pejabat dengan rekam jejak memprihatinkan 
terkait korupsi ditarik ke pemerintahan. Segera saja cara mengelola ne-
gara semacam itu mendapatkan protes massa.

Pada sore hari, 28 Desember 2001, Mahkamah Agung menentang 
(dengan komposisi suara 7-2) pembatasan rekening perbankan, dan 
memerintahkan tiap orang untuk menarik kembali tabungan mereka. 
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Tak lama setelah putusan itu, Mahkamah Agung menjadi sasaran pro-
tes massa dan menuntut agar para hakim agung mengundurkan diri.

Pada malam harinya, kelompok kelas menengah menyusun aksi 
massa baru. Mereka menggalang dukungan untuk melakukan protes 
ke pengadilan dan menuduh para hakim agung telah berpolitik; kemu-
dian ke Istana Presiden yang menuntut diturunkannya pejabat negara 
yang mempunyai rekam jejak korupsi. Hampir 15.000 orang berkum-
pul di alun-alun the Plaza de Mayo, depan istana kepresidenan. Suara 
protes publik di sini lebih keras: menuntut seluruh politisi dan institusi 
negara untuk mengundurkan diri. Tidak terkecuali para hakim agung. 
Semua hakim yang ditunjuk oleh Carlos Menem di tahun 1990-an 
menjadi sorotan publik.

Untuk mengendalikan keadaan, Presiden Rodriguez Saa meng-
gelar pertemuan darurat dengan para Gubernur dari the Peronist Par-
ty, tetapi hanya 6 di antara 14 gubernur yang hadir. Seluruh anggota ka-
binet disepakati mengundurkan diri. Namun Rodriguez Saa menyadari 
merosotnya dukungan elite partai dalam kepemimpinannya. Tak lama 
setelah itu, dalam pengumuman di televisi, dia mengundurkan diri se-
bagai presiden pada 29 Desember 2001. Pimpinan mayoritas Kongres 
Eudardo Camano, untuk sementara waktu menjadi Presiden sampai 
ditetapkannya calon definitif.

Dengan pengunduran diri Rodriguez, kalangan  the Peronist Par-
ty  bersedia membuka kesepakatan baru dengan  the Allianz  dengan 
pertimbangan bahwa persekutuan anyar ini akan membuat penguasa-
an parlemen menjadi 90% suara. Dengan kesepakatan ini, pada 1 Janu-
ari 2002, Senator Eduardo Duahalde (pernah menjadi Wakil Presiden 
semasa Calor Menem 1989-1991, mantan Gubernur Buenos Aires, ca-
lon the Peronist Party yang kalah dalam pemilu 1999) dilantik menjadi 
Presiden hingga 2003.

Pemerintahan baru ini melakukan devaluasi mata uang hingga 
20% dan merombak sistem nilai tukar menjadi sistem mengambang. 
Diputuskan juga seluruh utang dalam dollar akan diubah ke dalam pe-
sos. Namun pemerintah tetap memaksakan pembatasan aktivitas per-
bankan: hanya diizinkan menarik dana US$ 1.200 tiap bulan (kecuali 
untuk gaji), seluruh deposito dollar diubah ke dalam pesos, dan selu-
ruh sertifikat deposito akan dibayar kembali dalam 36 bulan.

Aksi massa kembali meletus. Pada malam 10 Januari 2002, gelom-
bang baru demonstrasi muncul untuk menuntut perombakan Mahka-
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mah Agung dan penarikan seluruh deposito. Berhadapan dengan te-
kanan ini, Mahkamah Agung pada 1 Februari 2002 memutuskan bahwa 
pembatasan transaksi perbankan adalah tindakan inkonstitusional. 
Anehnya, putusan ini kembali menuai protes karena para hakim agung 
dituduh oportunis dan melakukan manuver politik. Dalam sebuah 
pidato di radio, Duhalde menuduh para hakim telah menghalang-
halangi perintah Presiden. Dia mengancam akan menyuruh Kongres 
melakukan  impeachment  terhadap para hakim agung dan sekaligus 
menyerukan rencana perombakan majelis. Dua hari kemudian, suatu 
panel di Kongres dibentuk untuk menyelidiki 9 hakim agung.

Dalam perkembangannya, impeachment itu kemudian gagal. Aksi 
massa tidak surut, tetapi tidak lagi fokus menuntut pengunduran diri 
Presiden, dan kepastian mengenai deposito mereka tidak kunjung 
datang. Pada 20 Februari 2002, Wakil Menteri Perekonomian menge-
mukakan di Kongres bahwa 47% rakyat Argentina terjerat kemiskinan. 
Pemerintah Duhalde melakukan pendekatan kepada Kongres dan ter-
capai kesepakatan bahwa masa jabatan Presiden akan dipertahankan 
mengingat batas waktu yang semakin dekat di tahun berikutnya.

Pemerintahan Kirchner di satu sisi telah membawa secercah ha-
rapan bagi demokrasi Argentina. Presiden Kirchner terpilih pada tahun 
2003, setelah terjadi krisis kelembagaan, keuangan, dan ekonomi yang 
paling serius di Argentina.98 Sesudah terpiliha, Kirchner berjanji akan 
menjaga independensi peradilan dan memulihkan Rule of Law. Kirc-
hner membayangkan peran Mahkamah Agung seperti lembaga serupa 
di Amerika Serikat.

Sehubungan dengan reformasi peradilan dan memulihkan inde-
pendensi peradilan, Daniel Brinks mencatat: “Kirchner sungguh-sung-
guh menghadapi dilema. Pada satu sisi, Mahkamah Agung terpolitisasi 
dan menjadi partisan, sehingga tercemar dan menjadi bulan-bulanan 
publik yang memaksa pengunduran diri atau impeachment bagi para 
hakim. Sementara di sisi lain, tindakan memecat semua hakim hanya 
akan mendorong Kirchner untuk mengabadikan tradisi panjang me-
nunjuk para hakim yang loyal sekaligus memperparah independensi 
peradilan.”99

98 Kirchner mencatat prestasi besar untuk pembangunan ekonomi dalam 4 tahun kepresidenannya. Eko-
nomi tumbuh 9 persen per tahun sehingga standar hidup meningkat tajam. Konsumsi swasta meningkat 
sebesar 52 persen. Pengangguran turun dari 20 persen pada tahun 2002 menjadi 9 persen pada tahun 2007, 
dan tingkat kemiskinan menurun dari hampir 50 persen menjadi 27 persen.

99 Daniel Brinks, “Judicial Reform and Independence in Brazil and Argentina: The Beginning of a New 
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Kirchner memimpin perbaikan Mahkamah Agung, yang telah di-
kemas oleh Presiden Carlos Menem Saúl pada tahun 1990 dan seca-
ra luas dipandang terpolitasi dan korup. Sehubungan dengan proses 
rekrutmen hakim Mahkamah Agung, Kirchner telah berusaha untuk 
membuat proses pencalonan menjadi lebih transparan, partisipatif, 
dan deliberatif.100 Untuk mencapai tujuan ini, ia menandatangani ke-
putusan presiden sukarela yang membatasi kewenangannya dalam 
proses seleksi itu. Menurut keputusan ini, Presiden harus secara terbu-
ka mengumumkan calon dan menempatkan nama kandidat secara on-
line dan dalam berbagai publikasi pemerintah.101 Para calon kemudian 
harus menyerahkan pernyataan untuk pengawasan publik mengenai 
afiliasi, kegiatan, aset, dan sebagainya secara perinci dalam 8 tahun 
terakhir. Masyarakat memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan ko-
mentar dan keberatan, dan Presiden kemudian memiliki 15 hari untuk 
menyampaikan maupun membatalkan pencalonan.102 Ketentuan Kon-
stitusi 1994 mensyaratkan dukungan 2/3 Senat dalam pencalonan itu. 

Paket kedua dari reformasi peradilan adalah tindakan Kirchner un-
tuk mempertahankan mayoritas hakim agung yang ditunjuk Presiden 
Carlos Menem. Kirchner menolak untuk secara membabi buta mem-
berhentikan seluruh hakim agung dan hanya menunjuk hakim dalam 
jumlah minoritas.103 Kirchner, yang sebelumnya begitu gigih mendu-
kung upaya pemecatan terhadap 4 hakim warisan Menem,104 tiba-
tiba menentang usul Kongres untuk melakukan impeachment Hakim 
Agung Antonio Boggiano, satu hakim yang masih ada saat itu.105 

Bagaimana dapat memahami pendekatan Kirchner untuk impe-
achments dan sistem nominasi baru itu berpotensi memengaruhi in-
dependensi Mahkamah Agung di Argentina? Untuk menjawab perta-
nyaan perlu dibedakan antara preferensi peradilan dan pengambilan 
keputusan peradilan dan antara kemandirian dan kontrol. Dalam hal 
preferensi peradilan, walaupun diterbitkan Keputusan Presiden Kirch-
ner yang akan mengurangi kendali eksekutif secara sepihak atas proses 
pencalonan, akan tetapi justru pada akhirnya sistem nominasi baru itu 

Millennium?”, Texas International Law Journal, 2004, Vol. 40, hlm. 608. 
100 Ibid., hlm. 609.
101 Ibid.
102 Ibid., hlm. 609-610.
103 Ibid., hlm. 609.
104 Mereka adalah Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’’Connor, Guillermo López, dan Adolfo Vázquez.
105 Ibid.
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meningkatkan kontrol politik secara keseluruhan atas preferensi dan 
karakteristik calon hakim agung dengan menghasilkan dan mengeks-
pos informasi lebih lanjut mengenai calon kepentingan dan kualifikasi 
calon. Sistem ini akan meningkatkan lebih besar lagi kontrol aktor po-
litik dan dengan demikian ada kemungkinan untuk mengganggu inde-
pendensi pengadilan.

Struktur peradilan Argentin mengikuti model Amerika Serikat. 
Konstitusi ditetapkan tahun 1853 dan menetapkan bangun negara fe-
deral, dengan pengadilan federal dan peradilan provinsi yang terpisah 
untuk masing-masing subdivisi teritorialnya. Sampai tahun 1994, pro-
ses pengangkatan hakim agung pada dasarnya identik dengan proses 
yang tercantum dalam Konstitusi AS, yang memberi Presiden kekua-
saan untuk menunjuk hakim agung (bersama dengan hakim federal la-
innya) dengan nasihat dan persetujuan Senat. Sebuah reformasi pada 
tahun 1994 melibatkan asosiasi pengacara untuk persetujuan calon, 
dengan tetap membutuhkan minimal 2/3 suara Senat.106 Ada peneli-
tian yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya ketimpangan inde-
pendensi peradilan di Argentina telah berlangsung selama bertahun-
tahun. Hal itu dapat dilacak dalam ketimpangan yang menyangkut 
preferensi dan dependensi pengambilan keputusan Mahkamah Agung. 
Hakim yang oposon akan selalu memberikan suara menolak dalam 
pengujian tindakan pemerintah, yang berujung kepada sikap Presiden 
untuk menghukum pengadilan atau mengabaikan putusan yang telah 
diterbitkan.107 Oleh sebab itu, “Mahkamah Agung tampaknya meng-
ikuti jargon kuno untuk berada dalam posisi yang independen, akan 
tetapi sesungguhnya dalam beroperasi berada dalam lingkungan yang 
membuatnya tidak merdeka.”108

Hal itu disebabkan karena “Pengadilan tertinggi Argentina, untuk 
sebagian besar sejarah dan kecenderungan umum, tidak memiliki ke-
merdekaan karena hampir selalu terdiri dari hakim yang memegang 
preferensi identik dengan Presiden. Selain itu, hakim secara individual 

106 Pembaruan mekanisme ini sebagai hasil kritik keras publik terhadap upaya Presiden Menem sesudah 
terpilih tahun 1989 dalam mengisi jabatan hakim agung dan menyebabkan Mahkamah Agung menjadi 
terpolitisasi. Para hakim terkooptasi dalam petunjuk dan mendukung kebijakan Menem. Bahkan salah satu 
hakim pernah berujar, ”Pemimpin saya hanya 2 Peron. Yang satu sudah meninggal dunia (maksudnya Juan 
Peron) dan yang satu lagi Menem.” Lihat: Christopher Larkins, “The Judiciary and Delegative Democracy in 
Argentina”, Journal of Contemporary Politics, Vol. 31, 1998, hlm. 427-435.

107 Lee Epstein dan Jack Knight, “Toward a Strategic Revolution in Judicial Politics: A Look Back, a Look 
Ahead”, Political Responsive Quartley, Vol. 53, hlm. 625.

108 Ibid.
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mempertahankan identitas preferensi dengan Presiden ini dengan da-
lih menghargai kedermawanan Presiden dalam mencalonkan dirinya 
dan tiap kali juga dalam situasi tertentu Presiden akan menagih pre-
ferensi politik itu.”109 Lalu, “Pada saat yang sama, pengadilan mampu 
menghasilkan putusan yang independen (mungkin didorong untuk 
pencitraan) saat ada tekanan oposisi. Tapi kita juga dapat menyim-
pulkan bahwa independensi putusan tetap saja jumlahnya terlampau 
sedikit karena tunduk pada erosi setiap kali konstelasi politik membe-
rikan Presiden kapasitas untuk menghukum pengadilan dan memak-
zulkan hakim.”110

Argentina memiliki sejarah panjang dan akrab dengan ketidaks-
tabilan kelembagaan. Salah satu aspek dari ketidakstabilan ini adalah 
pemberhentian rutin hakim agung pada ketika terjadi perubahan re-
zim, meskipun terdapat jaminan konstitusional mereka memegang ja-
batan seumur hidup. 

B.  KASUS PERU

Kasus Peru menunjukkan tindakan politik dan hukum yang dilaksa-
nakan secara sistematis oleh pemerintahan korup yang akhirnya mere-
duksi Rule of Law.111 Pada saat Alberto Fujimori memenangkan pemilu 
presiden pada tahun 1990, ia mewarisi suatu negara yang krisis. Negara 
terperosok dalam inflasi yang mencapai 7.000%, kegagalan membayar 
utang luar negeri, dan kemerosotan pendapatan nasional.112 Lagipula, 
negara mengalami konflik internal antara militer dengan pemberontak 
Maois yang terhimpun dalam Sendero Luminoso sejak tahun 1980-an, 
era di mana justru negara ini telah mengalami transisi setelah sekian 
lama dalam cengkeraman kediktatoran militer.113

Capaian kuasa Fujimori seperti kisah dalam novel yang begitu dra-
matis. Fujimori, warga negara Peru keturunan Jepang, masih dianggap 
asing oleh pihak yang tidak menyukainya. Ia merupakan insinyur per-
tanian dan Dekan Fakultas Pertanian, yang kemudian membentuk par-
tai sebagai “perahu politik” (Cambio90), hanya sebulan sebelum pe-
milu berlangsung. Ia dianggap sebagai sosok alternatif yang mewakili 

109 Ibid.
110 Ibid.
111 Steven Levitsky, “Fujimori and Post-Party Politics in Peru,” Journal of Democracy, Vol. 10, 1999, hlm. 3.
112 Eduardo Ferrero Costa, “Peru’s Presidential Coup,” Journal of Democracy, Vol. 4, 1993, hlm. 29.
113 Ibid.
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kelompok politik baru Peru yaitu kalangan “provincial, nonelite, nonw-
hite sectors” yang selama ini terpinggirkan dalam kancah politik nasio-
nal.114 Sosok Fujimori akhirnya memenangkan pemilu setelah berhasil 
menekuk Mario Vargas Llosa.

Pada masa awal memerintah, Fujimori menetapkan “Government 
of Emergency and National Reconstruction” yang memberinya kekua-
saan untuk bertindak uniteral selama 7 bulan. Kebijakan itu didukung 
dengan reformasi ekonomi yang mengarah kepada neoliberalisme dan 
perbuatan nonlegal dalam memerangi terorisme.115 Untuk menga-
mankan kebijakan tersebut, Fujimori bersekutu dengan militer dengan 
mengabaikan mekanisme formal yang biasanya berlangsung untuk 
2 tahun, dengan cara menunjuk secara permanen General Hermoza 
Rios sebagai kepala staf. Fujimori juga mengandalkan dukungan Ba-
dan Intelijen Nasional (Secret Intelligence Service) yang dipimpin oleh 
Vladimiro Montesinos. Pada 5 April 1992 Fujimori memerintahkan 
pengepungan tentara terhadap anggota Parlemen yang bersidang dan 
memerintahkan pembekuan lembaga perwakilan tersebut. Untuk me-
menuhi desakan internasional pada 18 Mei 1992, Fujimori menyeleng-
garakan pemilu dan berhasil menguasai parlemen, yang nantinya akan 
memberikan stempel legitimasi atas kekuasaannya dan menyusun 
konstitusi baru.

Dengan mekanisme konstitusi dan demokrasi baru tersebut, Fuji-
mori mulai mengabaikan Rule of Law dengan membiarkan terjadinya 
extrajudicial killing terhadap 9 mahasiswa dan seorang dosen pada 
tahun 1992 dengan dukungan Montesionos.116 Atas kasus tersebut, 
dengan desakan kekuatan nasional dan internasional, jaksa penuntut 
umum kemudian membentuk suatu komisi khusus pada tahun 1994. 
Akan tetapi, Fujimori mendesakkan suatu undang-undang pada tahun 
1995 yang mengalihkan wewenang penuntutan ke pengadilan militer 
dan memungkinkan pemberian amnesti kepada aparat negara yang 
melakukan kekerasan. Akibat ketentuan tersebut, sejumlah tersangka 
dibebaskan dari penjara.117

114 Atwood, “Democratic Dictators: Authoritarian Politics in Peru from Leguía to Fujimori”, SAIS Review, Vol. 
21, No. (2), 2001, hlm. 155.

115 Ernesto García Calderón, “High Anxiety in the Andes: Peru’s Decade of Living Dangerously,” Journal of 
Democracy, Vol. 12, 2001, hlm. 47.

116 Jo-Marie Burt, “‘Quien habla es terrorista’ The Political Use of Fear in Fujimori’s Peru,” Latin American 
Research Review, Vol. 41, 2006, hlm. 247.

117 Lihat selengkapnya dalam: Lisa J. Laplante, “Outlawing Amnesty: The Return of Criminal Justice in 
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Sebelumnya pada tahun 1993, Fujimori menetapkan suatu kon-
stitusi baru yang mengelola kekuasaan tanpa akuntabilitas. Konstitusi 
yang dikendalikan penuh oleh Fujimori, memberikan kekuasaan yang 
luas kepada militer termasuk dalam menentukan anggaran dan penyu-
sunan pengadilan. Konstitusi juga mengatur pembentukan “executive 
commission of the public ministry”,—yang secara kelembagaan berada 
di atas Ketua MA dan Jaksa Agung—yang dalam praktik mengontrol 
penegakan hukum terhadap aparatur negara. Pengadilan jika diisi de-
ngan hakim yang bersimpati terhadap militer.118 Lembaga MK diben-
tuk dengan komposisi tujuh orang hakim, di mana empat di antaranya 
dikendalikan oleh Fujimori. Suatu ketentuan ditetapkan bahwa MK 
dilarang membatalkan UU kecuali dengan dukungan minimal enam 
hakim.

Fujimori dengan dukungan intelijen mengendalikan surat kabar 
dan menguasai seluruh stasiun televisi dengan tujuan “for manipulati-
on “reordered political and social meanings in Peru” and created a cul-
ture of fear that perpetuated the willingness of citizens to surrender their 
rights in exchange for safety.”119 Menurut Burt, “the instrumentalization 
of fear allowed the government to penetrate, control and immobilize ci-
vil society.”120 Selain itu, label “terrorist” juga dikenakan terhadap oposisi 
yang kritis. Sebagai akibatnya, “The institutional structures that protect 
individual and civil rights—the sine qua non of civil society organizati-
on—disappeared in this context. Without state institutions to guarantee 
the rights to organize, to free speech, and the inviolability of the person, 
civil society organization shriveled under the threat of state and insurgent 
violence by non-state actors, the state contributed decisively to the disarti-
culation and fragmentation of civil society.”121

Pada akhirnya, cerita kejatuhan Fujimori tidak disebabkan kare-
na merebaknya pelanggaran HAM, akan tetapi karena korupsi. Pada 
September 2000, sekitar 6 minggu saat Fujimori memulai masa jabat-
an yang ketiga kalinya, beredar video yang memperlibat Montesinos 
menyuap banyak kalangan, seperti anggota parlemen, pengusaha, 
pemilik industri media, dan kalangan penting lain. Kemudian publik 

Transitional Justice Schemes,” Virginia Journal of International Law, Vol. 49, 2009.
118 Cameron, hlm. 130.
119 Steven Levitsky and Maxwell A. Cameron, “Democracy Without Parties? Political Parties and Regime 

Change in Fujimori’s Peru,” Latin American Politics and Society, Vol. 45, 2002, hlm. 17.
120 Jo-Marie Burt, Op. cit., hlm. 235.
121 Ibid.
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memperoleh informasi bahwa sekitar 48 juta dollar AS dana ditemukan 
di 2 perbankan Swiss dan diperkirakan jutaan dollar yang lain tersebar 
dalam tempat yang belum diketahui. Dalam situasi yang makin terpo-
jok, setelah Montesinos melarikan diri ke Panama, Fujimori kemudian 
melaksanakan pemilu pada Juli 2001 dan segera menonaktifkan badan 
intelijen.

Pada 13 November 2001, setelah 6 hari pernyataannya mengun-
durkan diri sebagai Presiden, Fujimori melarikan diri ke Jepang. Parle-
men menolak pengunduran diri sang Presiden sebagai tindakan tidak 
bermoral dan memutuskan memecat yang bersangkutan. Kemudian, 
pada Maret 2003 Interpol menetapkan Fujimori sebagai buron dan se-
cara resmi pemerintah Peru mengajukan ekstradisi ke Jepang pada 31 
Juli 2003. Tetapi Jepang menolak, karena menganggap Fujimori adalah 
warga negara Jepang, mengingat orang tuanya berasal dari Jepang.

Sesudah mundurnya Fujimori, Peru segera membentuk “The Truth 
and Reconciliation Commission” sebagai suatu komisi yang mempu-
nyai wewenang untuk melaksanakan penyelidikan pelanggaran HAM 
pada tahun 2001. Setelah 2 tahun, komisi berhasil mengumpulkan 
sekitar 17.000 kesaksian dan 9 jilid laporan, yang antara lain memuat 
70.000 korban pelanggaran HAM. Tetapi berbeda dengan komisi seru-
pa di Afrika Selatan yang berwenang memberikan pengampunan, mo-
del Peru ini tidak mempunyai kapasitas serupa. 

Dalam perkembangan selanjutnya, secara mengejutkan Fujimo-
ri diketahui berada di Chile setelah terbang menggunakan jet pribadi 
melalui Meksiko pada 6 November 2005. Segera MA Chile memerin-
tahkan penahanan yang bersangkutan dan beberapa bulan kemudian 
Peru mengajukan ekstradisi. Pada 10 September 2007, MA mengabul-
kan permohonan tersebut dan kemudian pada 22 September 2007, Fu-
jimori diterbangkan ke Peru dan ditahan dalam sebuah penjara khusus 
di pinggiran Kota Lima. Pada 7 April 2009, MA Peru menjatuhkan pi-
dana penjara 25 tahun bagi Fujimori atas pelanggaran HAM, termasuk 
pelanggaran Rule of Law.

Kasus Peru menjadi pelajaran yang berharga bagaimana Rule of 
Law mengalami 2 sisi instrumentalisasi sekaligus. Pada sisi yang per-
tama, Rule of Law menjadi alat yang efektif bagi Fujimori melaksana-
kan kediktatorannya sebagai Presiden sejak 1992. Kisah Peru kemudian 
membenarkan argumen Levitsky dan Way mengenai “diminished form 
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of authoritarianism.”122 Kedua penulis ini menyatakan “[r]ather than 
openly violating democratic rules (for example, by banning or repres-
sing the opposition and the media), incumbents are more likely to use 
bribery, co-optation, and more subtle forms of persecution, such as the 
use of tax authorities, compliant judiciaries, and other state agencies to 
‘legally’ harass, persecute, or extort cooperative behavior from critics.”123 
Pada posisi ini, Fujimori kemudian menjadi “one of the most recent dic-
tators in Latin America, and perhaps learned that he had to be clever to 
maintain his repression. The learning curve for avoiding ‘being caught’ 
entailed finding ‘legal’ forms of silencing dissent” dengan strategi “da-
ngerously weaken[ed] horizontal accountability” by insulating the exe-
cutive from scrutiny” dengan jalan “impeded by a vigorous legislature, 
independent courts, and watchful citizens.”124

Pada sisi yang kedua, Rule of Law diinstrumentalisasi sebagai ma-
najemen masa transisi untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggar-
an HAM yang dilakukan oleh Fujimori. Pada situasi transisi umumnya, 
amat sulit menerapkan “criminal justice” sebagai mekanisme untuk 
menyelesaikan kejahatan rezim terdahulu. Pada saat akan melakukan 
“law enforcement” negara menjadi sulit karena harus berhadapan de-
ngan “sisa” kekuasaan terdahulu dan perlu negosiasi antara keinginan 
memidanakan dengan mengampuni. Sebaliknya, di Peru, proses yang 
terjadi menetang kecenderungan umum, di mana peradilan pidana 
dapat berjalan tanpa interupsi politik dan berhasil memenjarakan Fu-
jimori, orang yang sangat berkuasa dengan lumuran darah sejak 1992 
dan tak terbayangkan juga, bahwa penghukuman itu hanya terjadi be-
berapa tahun kemudian terhadap sang diktator.

C.  KASUS INDIA

Kasus India menunjukkan keunikan dalam konteks studi peradil-
an, terutama terkait dengan posisi para hakim, karena “it is well-accep-
ted that good judges are practicing both law and politics, while medioc-
re judges may be practicing either, both, or neither. They are not usually 
seen as political in the sense that they are allied to a particular political 

122 Steven Levitsky dan Lucan A. Way, “Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authorita-
rianism,” Journal of Democracy, Vol. 13, 2002, hlm. 53.

123 Ibid., hlm. 62.
124 Ibid.
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party’s ideology.”125 Akan tetapi, para hakim itu juga “having a sophisti-
cated concept about their role in the political system and the policies 
that follow from these positions.”126 Suatu kajian menarik yang dilaku-
kan oleh Marc Galanter menunjukkan keunikan perilaku hakim India 
yang “have both written about the tradition of black letter law in India, 
or the adherence to a formal legal perspective that shares much with the 
civil law tradition.”127 Para pakar politik juga sepakat bahwa para hakim 
“consistently write opinions that combine political and formal legal ar-
guments, obliterating the dichotomy which often characterizes U.S. de-
bates over judicial motivations.”128

Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa perilaku hakim di India me-
rupakan tipe yang “difficult to explain as rational” karena “have beha-
ved in ways that scholars of American courts find extremely puzzling; 
the justices have consistently challenged the executive branch even when 
their judicial institutions have been relatively new and their legitimacy 
has not been strongly established. And they have done so in the context 
of unified executive–legislative institutions, not in a separated powers 
context.” 129 Dengan periode yang sudah berlangsung sejak masa pen-
jajahan Inggris, India mencerminkan keunikan bagaimana interelasi 
pengadilan terhadap cabang kekuasaan yang lain. Hal ini perlu dibahas 
sebab “the justices who challenged the executive branch were acting in 
predictably strategic ways and that their decisions cannot be categorized 
as clearly formal or political.”130 

Pengadilan, dalam hal ini MA, telah mengalami 3 kali fase pertum-
buhan. Fase pertama, adalah “the Supreme Court of Judicature” yang 
didirikan oleh Inggris pada tahun 1773 dengan wewenang yang luas. 
Fase kedua adalah “the Federal Court of India” yang didirikan pada ta-
hun 1935 dan khusus untuk mengadili perselisihan kewenangan antara 
Provinsi dan daerah. Fase ketiga adalah “the Supreme Court of India” 
yang dibentuk menurut Konstitusi 1950 dengan wewenang sebagai ba-
dan peradilan banding dan judicial review. Fokus pembahasan dalam 

125 Ibid.
126 Ibid.
127 Marc Galanter, “The Turn Against Law: The Recoil Against Expanding Accountability,” Texas Law Review, 

Vol. 81, 2002, hlm. 285.
128 Marc Galanter, “The Hundred-year Decline of Trials and the Thirty Years War,” Standford Law Review, Vol. 

57, 2005, hlm. 1255.
129 Alfred Darnell & Sunita Parikh, Op. cit., hlm. 4.
130 Ibid.
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rubrik ini adalah pada fase yang ketiga, untuk membahas penegakan 
Rule of Law atas MA.

Lembaga MA dibentuk menurut Konstitusi 1950 guna mengganti-
kan kedudukan “the Federal Court of India.” Nyaris ketentuan menge-
nai struktur badan pengadilan dalam konstitusi sama dengan ketentu-
an tahun 1935. Selain banding dan judicial review, MA juga mempunyai 
fungsi untuk memberikan pertimbangan hukum. Semua perkara dapat 
dimintakan pemeriksaan ke MA, suatu hal yang berbeda dibandingkan 
dengan kelembagaan di Amerika yang dapat menentukan suatu kasus 
masuk dalam yurisdiksi mereka atau tidak.131 Pada awal pendirian di 
tahun 1950, MA mempunyai 8 orang hakim, yang terus-menerus di-
tambah dan sekarang mencapai 26 hakim.132 Untuk pemeriksaan per-
kara umumnya ditentukan 3-5 orang hakim dalam satu majelis, akan 
tetapi khusus untuk perkara konstitusi harus diperiksa minimum oleh 
5 hakim. Bahkan untuk memeriksa ulang perkara yang sudah diputus 
sebelumnya oleh MA, ditentukan komposisi hakim yang lebih banyak, 
seperti dalam perkara Kesavananda Bharati (1973) yang melibatkan 13 
orang hakim.

Di India, Partai Kongres yang sempat mendominasi pemerintah-
an (1952-1977) amat progresif dengan menghapus lembaga-lembaga 
politik peninggalan kolonial Inggris, akan tetapi khusus untuk peng-
adilan, penguasa membiarkan situasinya berkembang seperti pada 
masa-masa sebelumnya. Dugaan sementara adalah para hakim diang-
gap tidak begitu berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan lagipu-
la pada awalnya pengadilan dianggap tidak memiliki fungsi signifikan 
dibandingkan dengan lembaga politik, misalnya dibandingkan dengan 
Parlemen yang dipilih melalui pemilu.133 Meskipun demikian, menurut 
kajian Burt Neuborne, dalam dekade pertama sejak konstitusi diberla-
kukan, para hakim cenderung menganggap diri mereka sebagai perisai 
konstitusi dan mempertahankan “the fundamental rights.”134 

Serupa dengan tradisi supremasi parlemen di Inggris, mekanisme 
politik India memungkinkan parlemen mendelegasikan kewenangan 
mereka kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan badan-badan in-
dependen. Pengadilan dapat membatalkan tindakan-tindakan delega-

131 Ibid., hlm. 6.
132 Lihat: Konstitusi India Pasal 124 ayat (1) dan ayat (4).
133 Alfred Darnell & Sunita Parikh, Op. cit., hlm. 26.
134 Burt Neuborne, “The Supreme Court of India”, International Journal of Constitutional Law, Vol. 1, 2003, hlm. 478.
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si tersebut sepanjang memenuhi persyaratan: (i) if the delegated power 
is too sweeping, (ii) if the delegated power is contradictory to the statute 
authorizing it, or (iii) if the delegated power is “repugnant to the gene-
ral law.135 Dominasi pemerintahan mayoritas memaksa pengadilan 
harus cukup pintar memperhatikan realitas politik, karena pengadilan 
pun harus memahami kekuasaan luas Parlemen yang memungkinkan 
membentuk UU yang dipaksakan. Lagipula seiring dengan tumpukan 
perkara yang semakin banyak, pengadilan tak punya pilihan cukup 
untuk memeriksa perkara secara selektif.136 Oleh sebab itu, sikap MA 
yang frontal terhadap pemerintah nyaris tidak dijumpai dibandingkan 
dengan tahun-tahun pertama pembentukan “the Federal Court.”137 Wa-
laupun demikian, sejumlah kasus pada awal pembentukan MA sebe-
narnya menampakkan ciri-ciri sebagai putusan yang menentang pe-
merintah.

Dalam kasus A. K. Gopalan v. State of Madras (1950) yang berhu-
bungan dengan pemenjaraan terhadap Gopalan, aktivis Partai Komu-
nis dengan menggunakan UU Antisubversif (1950), yang memung-
kinkan penahanan tanpa proses pengadilan dan tak ada keharusan 
pejabat untuk menjelaskan alasan-alasan penahan tersebut. Gopalan 
menguji ketentuan UU tersebut dengan alasan bertentangan terha-
dap “fundamental rights” dalam Konstitusi. Dalam putusan, MA seca-
ra mayoritas mempertahankan ketentuan UU tersebut dengan alasan 
kebutuhan bertindak pemerintah guna menjamin keamanan nasional, 
tetapi pengadilan juga berpendapat bahwa merupakan tindakan yang 
melanggar “the fundamental rights” apabila penahanan menurut UU 
tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan apabila dilakukan 
dengan melanggar limitasi wewenang pemerintah. Atas putusan itu, 
pemerintah melakukan perubahan terhadap UU, terutama menyang-
kut alasan-alasan penahanan, akan tetapi kebijakan secara keseluruh-
an dari aspek politik tetap tidak berubah.138

Dalam kasus kompensasi redistribusi tanah, MA mempunyai pen-
dirian yang lebih tegas terhadap kebijakan pemerintah dengan dalih 
perlindungan konstitusi. Sejak 1947, Partai Kongres mempunyai ke-
bijakan untuk melakukan redistribusi tanah, terutama tanah yang di-

135 Ibid., hlm. 479.
136 Ibid.
137 Alfred Darnell & Sunita Parikh, Op. cit., hlm. 27.
138 Burt Neuborne, “The Supreme Court of India”, Op. cit., hlm. 481-482.
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kuasai oleh tuan tanah yang harus dibagikan kepada pekerja mereka. 
Tentu saja para pemilik tanah kemudian melakukan complaint ke MA 
dengan dalih kebijakan melanggar “the fundamental rights.” Kasus ini 
membawa MA berhadapan dengan Pemerintah. Bagaimanapun, ke-
bijakan itu menunjukan program sosialisme Partai Kongres, namun 
perampasan tanah tanpa kompensasi juga melanggar ketentuan UUD. 

Masalah itu memicu perdebatan mengenai siapa yang berhak 
melakukan penafsiran terhadap Konstitusi. Saat berbicara dengan 
parlemen, Perdana Menteri Nehru mengatakan bahwa, “Menafsirkan 
konstitusi haruslah sesuai dengan kehendak pembentuknya dan per-
ubahan terhadapnya merupakan sesuatu dengan pertimbangan amat 
diperlukan sekali.” Terkait dengan “the fundamental rights” Nehru 
menegaskan pentingnya untuk memperhatikan keseimbangan sosial 
yang lebih besar.139 Tetapi MA mempunyai pandangan yang berbeda, 
jaminan ganti rugi tetaplah hak-hak individual yang mutlak dan de-
ngan demikian, kebijakan pemerintah yang mengabaikan hal tersebut 
harus dibatalkan.

Perdebatan antarcabang kekuasaan itu tak terpecahkan hing-
ga tahun 1980, dan selama pemerintahan Indira Gandhi (1971-1977), 
Parlemen mengeluarkan pernyataan yang tegas bahwa MA sudah me-
langgar konstitusi dalam melaksanakan wewenangnya dan menyebut 
pengadilan sebagai lembaga yang sangat berbahaya. Sejak itu MA ke-
hilangan gengsi sosialnya, sementara pengganti Nehru, L.B. Lastri dan 
Indira Gandhi segera memperoleh popularitas politik mereka. Dalam 
situasi itu, MA mempertimbangkan untuk tetap mempertahankan hak-
hak dasar dalam UUD, meskipun sejumlah hakim khawatir berhadap-
an dengan pemerintah.140 Bahkan rezim Gandhi kemudian membatasi 
wewenang MA dalam judicial review melalui serangkaian perubahan 
konstitusi.

Konflik memanas antara MA dan pemerintahan Gandhi memun-
cak dengan putusan perkara Kesavananda Bharati v. State of Kerala 
(1973). Pengadilan mengambil alih pertimbangan dalam kasus Golak 
Nath v. State of Punjab (1967), yang menyatakan bahwa Parlemen ti-
dak boleh melakukan perubahan UUD apabila jelas-jelas mengubah 
struktur dasar konstitusi. Beberapa hari setelah putusan itu, Ketua MA 

139 Ibid., hlm. 482.
140 Alfred Darnell & Sunita Parikh, Op. cit., hlm. 28.
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Sikri diganti dengan alasan sudah mencapai usia 65 tahun. Presiden 
India kemudian menunjuk A.N. Ray, sosok yang dianggap bersimpati 
terhadap pemerintah, menjadi Ketua MA yang baru. Pada tahun 1976, 
Parlemen melakukan Perubahan Konstitusi yang menolak putusan Ke-
savananda Bharati, dan menegaskan bahwa segala perubahan konsti-
tusi oleh Parlemen merupakan tindakan yang tidak dapat diganggu gu-
gat oleh pengadilan dan tak ada pembatasan apa pun atas kekuasaan 
parlemen dalam mengubah konstitusi.

Perubahan konstitusi tersebut merupakan tindakan serius Parle-
men sepanjang “negara dalam keadaan darurat” sejak Juni 1975 hingga 
Maret 1977 saat diadakan pemilu baru. Dalam pemilu itu, Partai Kong-
res mengalami kekalahan dan kemudian Partai Janata mengambil alih 
pemerintahan. Dalam setahun Pemerintah meloloskan perubahan 
konstitusi yang mengatur ekses-eskes dari situasi darurat dan kemu-
dian memulihkan kekuasaan judicial review, serta menentukan bahwa 
penggantian Ketua MA harus memperhatikan senioritas hakim agung. 
Pada tahun 1980, dalam kasus Minerva Mills, MA membuat putusan 
kompromistis yang mengakui struktur dasar konstitusi akan tetapi 
menghapus “right to property” dari “the fundamental rights.” Sejak saat 
itu, terutama melalui “public interest litigation”, MA terus memperlebar 
kekuasaanya dalam judicial review.

D.  KASUS FILIPINA

Pada tanggal 25 Oktober 1986, ratusan orang dengan afiliasi poli-
tik yang bermacam-macam mengadakan aksi damai di Epifanio de los 
Santos Avenue (EDSA) in Metropolitan Manila guna menuntut peng-
unduran diri Presiden Ferdinand Marcos yang sudah berkuasa tanpa 
kontrol 20 tahun lamanya. Marcos dituding memupuk kekuasaan se-
wenang-wenang. Eksekutif menjadi pengendali hukum sehingga tak 
ada UU, tak ada pemilu, dan sedikit sekali judicial review. Prinsip-prin-
sip demokrasi diabaikan. Warga negara semakin banyak dijebloskan ke 
dalam penjara tanpa pemeriksaan, terutama semenjak ditetapkannya 
negara dalam keadaan darurat. Militer pun tampil menjadi sosok yang 
tak tersentuh.

Lembaga MA, nyaris selama 20 tahun kediktatoran Marcos diisi 
oleh para hakim dengan loyalitas tinggi kepada Marcos. Pengadilan 
tertinggi lalu menjadi instrumen hukum yang menjadi perisai atas ber-
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bagai keputusan presiden yang memperbesar kekuasaan eksekutifnya, 
termasuk merampas kekuasaan legislatif. Seorang penulis mendes-
kripsikan krisis MA itu sebagai berikut:141

“...[T]he courts gave their cooperation and support to the dictatorship and to its program 
for a New Society under a new constitutional order. That was their best choice. Supposing 
that, because of their attachment to constitutionalism, they had resisted the dictatorship, 
the courts would simply have been replaced by military tribunals. The judges of the peri-
od had the sagacity and the foresight to trust the political leadership, and despite their 
misgivings, follow its path toward a promised constitutional order. It was by such faith 
and hope that we can justify their collaboration in strategies and measures which, in the 
fateful months of late 1972 and early 1973, were antithetical and destructive of republica-
nism. Indeed, looking at the period as a whole, the Judiciary as an institution was basically 
preserved and functioning all throughout, without disruption or disturbance.

Saat people power sukses menggeser kedudukan Marcos dan 
meng antarkan Qurazon Aquino menjadi Presiden, segera dibentuk 
Ko misi Konstitusi yang dipimpin bekas Ketua MA Roberto Concepcion 
—yang selalu kritis dalam putusannya terhadap tindakan Marcos—un-
tuk menyusun konstitusi baru. Dalam rancangan itu, menguat gagas-
an untuk mempertinggi independensi pengadilan dan judicial review. 
Dengan konstitusi baru (1987), MA mempunyai kekuasaan yang lebih 
luas sehubungan dengan judicial review dan pembentukan hukum.142 
Menurut Concepcion, perluasan itu diperlukan guna mencegah teru-
langnya ketertundukan MA dalam jerat politik, terutama saat menga-
dili perselisihan HAM. Dikatakan oleh Concepcion:143

Fellow Members of this Commission, this is actually a product of our experience during 
martial law. As a matter of fact, it has some antecedents in the past, but the role of the 
judiciary during the deposed regime was marred considerably by the circumstance that 
in a number of cases against the government, which then had No. legal defense at all, the 
solicitor general set up the defense of political questions and got away with it. As a conse-
quence, certain principles concerning particularly the writ of habeas corpus, that is, the 
authority of courts to order the release of political detainees, and other matters related to 
the operation and effect of martial law failed because the government set up the defense of 

141 Neal Tate dan Stacia L. Haynie, “Authoritarianism and the Functions of Courts: A Time Series Analysis of 
the Philippine Supreme Court, 1961-1987”, Law and Society Review, Vol. 27,1993, hlm. 707-740.

142 Pasal 8 ayat (1) Konstitusi 1987 menegaskan: “The judicial power shall be vested in one Supreme Court and in 
such lower courts as may be established by law. Judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual 
controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has 
been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality 
of the Government.”

143 Lihat: Pacifico A. Agabin, Editor, 1996, Unconstitutional Essays, Manila, University of the Philippines 
Press, Chapter I.
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political question. And the Supreme Court said: „Well, since it is political, we have No. aut-
hority to pass upon it. The Committee on the Judiciary feels that this was not a proper solu-
tion of the questions involved. It did not merely request an encroachment upon the rights 
of the people, but it, in effect, encouraged further violations thereof during the martial law 
regime. Briefly stated, courts of justice determine the limits of power of the agencies and 
offices of the government as well as those of its officers. In other words, the judiciary is the 
final arbiter on the question whether or not a branch of government or any of its officials 
has acted without jurisdiction or in excess of jurisdiction or so capriciously as to constitute 
an abuse of discretion amounting to excess of jurisdiction or lack of jurisdiction. This is not 
only a judicial power but a duty to pass judgment on matters of this nature.

Penolakan sementara pihak untuk memperluas judicial review di-
pandang oleh Pacifico Agabin sebagai “such an expansion of judicial 
review in light of the demonstrated history and ideological conservati-
vism of the judiciary in the Philippines, stating that the “pendulum of ju-
dicial power [has swung] to the other extreme where the Supreme Court 
can now sit as “superlegislature” and “superpresident”..If there is such a 
thing as judicial supremacy, this is it.”144 Serupa dengan itu, Florenti-
no Feliciano mendukung perluasan judicial review dengan alasan “as 
a reflection of the strong expectations in [Philippine] society concerning 
the ability and willingness of our Court to function as part of the internal 
balance of power arrangements, and somehow to identify and check or 
contain the excesses of the political departments.”145

Para penyusun konstitusi amat percaya kekuatan MA sebagai pen-
jaga demokrasi pasca tumbangnya kekuasaan diktator. Dalam kinerja 
selanjutnya, “The recent decisions of the Court in this decade‟s explosive 
constitutional controversies reveal that the Court remains highly cons-
cious of its greater transformative and mediating role in Philippine de-
mocracy.”146 

Sejarah berulang. Presiden Joseph Estrada (terpilih 1998) pada ta-
hun 2001 mengalami people power yang mendesaknya mengundurkan 
diri. Pada perkembangan yang sama, MA dalam perkara Estrada v. De-
sierto et al. memutuskan bahwa Estrada had “constructively resigned” 
from office, paving the way for an orderly constitutional succession in 
favour of the then-Vice President, Gloria Macapagal-Arroyo.”147 Dalam 

144 Ibid., hlm. 167.
145 Florentino P. Felliciano, “The Application of Law: Some Recurring Aspects of the Process of Judicial Review 

and Decision Making”, American Journal of Juris, Vol. 37, 1992, hlm. 29.
146 Dante Gatmaytan-Magno, “Changing Constitutions: Judicial Review and Redemption in the Philippines”, 

25 University of California at Los Angeles Pasific Basin Law Journal, Vol. 25, 2007, hlm. 23-24.
147 Ben Reid, “The Philippine Democratic Uprising and the Contradictions of Neoliberalism: EDSA II”, 22 
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perkara tersebut, Hakim Agung (yang kemudian menjadi Ketua MA) 
Reynato Puno berpendapat yang membenarkan pengadilan memutus 
perkara politik itu:148

To a great degree, the 1987 Constitution has narrowed the reach of the political question 
doctrine when it expanded the power of judicial review of this court not only to settle actu-
al controversies involving rights which are legally demandable and enforceable but also to 
determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or 
excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of government. Hereto-
fore, the judiciary has focused on the “thou shalt not’s” of the Constitution directed against 
the exercise of its jurisdiction. With the new provision, however, courts are given a greater 
prerogative to determine what it can do to prevent grave abuse of discretion amounting to 
lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of government…

This Court cannot betray its primordial duty to defend and protect the Constitution. The 
Constitution, which embodies the people’s sovereign will, is the bible of this Court. This 
Court exists to defend and protect the Constitution. To allow this constitutionally infirm 
initiative, propelled by deceptively gathered signatures, to alter basic principles in the 
Constitution is to allow a desecration of the Constitution. To allow such alteration and 
desecration is to lose this Court’s raison d’etre.

Kekuasaan MA di bawah Konstitusi 1987 juga memberikan wewe-
nang pengadilan untuk mencegah terjadinya usaha untuk mengubah 
konstitusi seperti putusan dalam perkara Lambino v. Commission on 
Elections et.al. (2006), dengan alasan antara lain:

The Constitution, as the fundamental law of the land, deserves the utmost respect and 
obedience of all the citizens of this nation. No. one can trivialize the Constitution by cava-
lierly amending or revising it in blatant violation of the clearly specified modes of amend-
ment and revision laid down in the Constitution itself. To allow such change in the funda-
mental law is to set adrift the Constitution in unchartered waters, to be tossed and turned 
by every dominant political group of the day. If this Court allows today a cavalier change 
in the Constitution outside the constitutionally prescribed modes, tomorrow the new do-
minant political group that comes will demand its own set of changes in the same cavalier 
and unconstitutional fashion. A revolving-door constitution does not augur well for the 
rule of law in this country.

Dengan peran itu, MA mengalami kepercayaan diri dan persep-
si kepercayaan publik yang tertinggi di antara lembaga negara yang 
ada.149 Sekalipun tak bersih dari campur tangan eksekutif (terutama 

Third World Quarterly, Vol. 22, No. 5, 2001, hlm. 777-793.
148 Joseph E. Estrada v. Aniano Desierto in his capacity as Ombudsman, et al., G.R. No. 146710-15, March 2, 2001 

(en banc).
149 Social Weather Station (SWS) comparative trust approval ratings of Philippine institutions from 2000 to 2009, 

at http://www.sws.org, diakses 25 April 2012.
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saat komposisi hakim mayoritas berafiliasi kepada Presiden Gloria-
Macapagal Arroyo)150, MA mempertahankan strategi independen de-
ngan memperbesar perhatian terhadap private adjudication dan peni-
laian terhadap kebijakan publik.151 Serupa dengan peran pengadilan di 
situasi transisi di Afrika Selatan, di bawah Konstitusi 1987, MA Filipina 
“has demonstrated progressively liberal (and judicially activist) stances 
in recognizing the fullest protections of international standards on civil 
and political rights as “part of the law of the land.”152

Dari penelusuran sejarah, 30 tahun sebelum Konstitusi 1987 diber-
lakukan, MA Filipina secara agresif pernah dalam putusan-putusannya 
mengadopsi ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Dalam 
perkara Boris Mejoff v. The Director of Prisons (1951), MA “applied the 
Universal Declaration of Human Rights as ‘generally accepted princip-
les of international law [forming] part of the law of the Nation’ to rule 
against the indefinite detention of foreign nationals or stateless aliens.” 
Semangat adopsi ketentuan internasional itu nyaris dirumuskan seru-
pa dalam perkara Government of Hongkong Special Administrative Re-
gion v. Hon. Felixberto T. Olalia Jr, yang “affirmed the correctness of a 
lower court order granting bail to a potential extraditee (departing from 
previous jurisprudence that limited the exercise of the right to bail to cri-
minal proceedings).”153 Namun demikian, dalam perkara Basco et al. v. 
Philippine Amusements and Gaming Corporation, MA menolak untuk 
menafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan HAM sosial ekonomi menu-
rut Bab XIII dan XIV Konstitusi 1987 “are merely statements of princip-
les and policies. As such, they are basically not self-executing, meaning a 
law should be passed by Congress to clearly defined and effectuate such 
principles”, sehingga dapat dikaji bahwa “the Court did not provide a 

150 Stacia L. Haynie, “Paradise Lost: Politicisation of the Philippine Supreme Court in the Post Marcos Era”, 
Asian Studies Review, Vol. 22, No. 4, 1998, hlm. 459.

151 Stacia L. Haynie, “Resource Inequalities and Litigation Outcomes in the Philippine Supreme Court”, The 
Journal of Politics, Vol. 56, No..3, 1994, hlm. 752.

152 Theunis Roux, “Principle and Pragmatism on the Constitutional Court of South Africa”, 7International 
Journal of Constitutional Law, Vol. 7, 2009, hlm. 118.

153 Pendapat pengadilan antara lain mengatakan, “Thus, on December 10, 1948, the United Nations General 
Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights in which the right to life, liberty, and all the other fun-
damental rights of every person were proclaimed. While not a treaty, the principles contained in the said Declaration are 
now recognized as customarily binding upon the members of the international community. Thus, in Mejoff v. Director of 
Prisons, this Court, in granting bail to a prospective deportee, held that under the Constitution, the principles set forth in 
that Declaration are part of the law of the land. In 1966, the UN General Assembly also adopted the International Covenant 
on Civil and Political Rights which the Philippines signed and ratified. Fundamental among the rights enshrined therein 
are the rights of every person to life, liberty, and due process. Lihat: Government of Hongkong Special Administrative 
Region v. Hon. Felixberto T. Olalia Jr. and Juan Antonio Muñoz, G.R. No. 153675, April 19, 2007.
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methodology for differentiating between justiciable and non-justiciable 
socio-economic provisions in the 1987 Constitution.”154

Hampir 20 tahun setelah Konstitusi 1987 diterapkan MA membe-
rikan sumbangan penting terhadap pemenuhan HAM sosial ekonomi 
melalui mekanisme judicial review, antara lain: (i) nullifying adminis-
trative rules and regulations issued by the executive department that 
contravened the constitutionally-mandated agrarian reform program;155 
(ii) affirming the constitutional right to a fair and a speedy trial;156 (iii) 
affirming a lower court judgment finding the government‟s use of ar-
rest, detention, and/or deportation orders to be illegal and arbitrary;157 
(iv) enjoining the military and police‟s conduct of warrantless arres-
ts and searches, „aerial target zonings‟ or „saturation drives‟ in areas 
where alleged subversives were supposedly hiding;158 (v) declaring search 
warrants defective and the ensuing seizure of private properties to be il-
legal;159; (vi) acquitting a person whose conviction for murder was based 
largely on an inadmissible extrajudicial confession (obtained without 
the presence of counsel);160 (vii) upholding the dismissal of a criminal 
charge on the basis of the constitutional right against double jeopardy;161 
(viii) acquittal of a public officer due to a violation of the constitutional 
right of the accused to a speedy disposition of her case;162 (ix) prohibi-
ting the compelled donation of print media space to the Commission on 
Elections without payment of just compensation;163 dan (x) prohibiting 
governmental restrictions on the publication of election survey results for 
unconstitutionally abridging the freedom of speech, expression, and the 
press.164

Sedemikian penting peranan pemenuhan HAM sebagai substansi 
judicial review di MA Filipina. Walaupun untuk konteks sekarang bisa 
saja prestasi itu tercoreng. Seperti diikuti dalam pemberitaan, Ketua MA 
Renato Corona menghadapi dakwaan (impeachment) oleh Senat kare-

154 Basco et al. v. Philippine Amusements and Gaming Corporation, G.R. No. 91649, May 14, 1991.
155 Luz Farms v. Secretary of the Department of Agrarian Reform, G.R. No. 86889, December 4, 1990.
156 Lisandro Abadia et al. v. Court of Appeals et al., G.R. No. 105597, September 23, 1994.
157 Andrea D. Domingo v. Herbert Markus Emil Scheer, G.R. No. 154745, January 29, 2004.
158 Eddie Guazon et al. v. Renato De Villa et al., G.R. No. 80508, January 30, 1990.
159 Republic of the Philippines v. Sandiganbayan et al., G.R. No. 104768, July 21, 2003.
160 People of the Philippines v. Elizar Tomaquin, G.R. No. 133188, July 23, 2004.
161 People v. Acelo Verra, G.R. No. 134732, May 29, 2002.
162 Imelda R. Marcos v. Sandiganbayan, et al., G.R. No. 126995, October 6, 1998.
163 Philippine Press Institute Inc. v. Commission on Elections, G.R. No. 119694, May 22, 1995.
164 Social Weather Stations Inc. et al. v. Commission on Elections, G.R. No. 147571, May 5, 2001.
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na dituding mengkhianati kepercayaan publik dan melanggar konstitusi 
dalam bentuk tindak pidana korupsi. Corona—yang ditunjuk oleh Presi-
den Gloria-Macapagal Arroyo menjelang akhir masa jabatan—dituduh 
menyembunyikan kekayaan sebesar 4 juta dollar AS (sekitar Rp 40 mili-
ar). Dalam proses di Senat, 19 dari 23 anggota menyatakan Corona layak 
dipecat dan tidak boleh lagi menduduki jabatan publik. Proses ini jelas 
memberikan kemenangan politik bagi Presiden Benigno Aquino—yang 
pada 2010 lalu memenangi pemilu Presiden secara telak karena program 
antikorupsinya.165

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa konstitusi diinstrumen-
talisasikan lewat perluasan judicial review pada MA melalui “democ-
ratic constitutional making.” Hal ini membuktikan bahwa pemenuhan 
HAM merupakan tuntutan yang berlangsung dalam kondisi otoritari-
an maupun demokratik, dan adopsi dalam konstitusi tidaklah bersifat 
“self-execution”, karena di samping melalui legislasi, harus diwujud-
kan dalam “government action.” Dalam konteks inilah pentingnya MA 
memberikan jaminan perlindungan HAM melalui fungsi yang dilekat-
kan kepadanya.

E.  KASUS PAKISTAN

Peranan pengadilan di pengadilan sungguh rumit dan kompleks. 
Para hakim yang menentukan jalannya negara, menentukan aturan-
aturan konstitusional berpengaruh terhadap kedaualatan nasioal, par-
tisipasi politik, dan lembaga negara. Pengadilan memutuskan konflik 
antara presiden dan pemerintah dalam kasus pembubaran Parlemen 
(1954, 1988, 1990, 1993), memberikan legalisasi atas kudeta (1958, 
1977, 1999), menciptakan transisi politik antara pemerintah sipil dan 
militer (1972, 1986-1988), dan melanjutkan usaha-usaha untuk me-
nentukan aspek substantif dan prosedural masalah politik, konstitusi-
onalitas pemerintahan, dan dalam hal tertentu jua, demokrasi. Karena 
negara terus-menerus mengalami masa transisi, pengadilan Pakistan 
lalu menjadi subjek dan sekaligus objek perubahan politik yang terjadi. 
Konstitusi yang berhasil disusun pertama kali (1956) mentrasformasi-
kan pengawasan kolonial ke desain mekanisme untuk mengendalikan 
eksekutif. Pengadilan diberi status otonomi untuk mengemban tang-
gung jawab ini. Konstitusi tersebut, “placed a greater burden on the ju-

165 Lihat Kompas, Rabu, 30 Mei 2012, hlm. 10.
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diciary to ensure that workable democracy could emerge than the courts 
could reasonably shoulder.”166 

Sejak kemerdekaan (1947), Pakistan telah menerapkan 28 tahun 
hukum tata negara darurat atau hampir separuh waktu sejak kemerde-
kaan. Paling akhir hukum tata negara darurat itu diterapkan oleh Pre-
siden Musharraf menyusul kematian mantan Perdana Menteri Benazir 
Bhutto (2007). Mengkaji pemerintah, politik, dan peran militer Pakis-
tan menunjukkan bahwa tampaknya penerapan hukum tata negara 
darurat akan menjadi kecenderungan di masa depan, sekurangnya-
kurangnya dalam jangka pendek dan jangka menengah. Sehubungan 
dengan hal ini, peranan Mahkamah Agung menjadi penting. Berdasar-
kan peran ini, penting untuk ditekankan bahwa ancaman kemerdeka-
an pengadilan adalah hukum tata negara darurat dan pemerintahan 
yang otoriter.

Usaha dinamik MA untuk untuk menegaskan jangkauan judicial 
review selama hukum tata negara “normal” dan darurat, telah meru-
gikan badan pengadilan ini. Tidak lama setelah penerapan Konstitusi 
1956, Presiden Iskander Mirza memberlakukan keadaan darurat, me-
nunda Konstitusi, memecat pejabat pusat dan provinsi, membubarkan 
Parlemen Nasional dan Provinsi, dan menghapus partai politik.167 Ber-
samaan dengan itu, Presiden menunjuk Jenderal Ayub Khan, Panglima 
Angkatan Bersenjata, sebagai Penguasa Pemerintahan Darurat. Kemu-
dian diberlakukan Laws (Continuance in Force) Order (1958), untuk 
menciptakan “new legal order.” Sehubungan dengan hal ini, MA dalam 
putusan perkara The State V. Dosso (1958), membenarkan kebijaksa-
naan tersebut dengan mengganggap sebagai “a successful revolution.” 
Segera sesudah putusan ini dikeluarkan, Jenderal Ayub Khan memecat 
Presiden Mirza dan mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara. Pada 
tahun 1962, pemerintahan militer Ayub Khan membentuk Konstitusi 
1962, yang mengakhiri keadaan darurat.

Sesudah adanya aksi massa yang menentang pemerintahannya, 
diikuti dengan kekacauan sipil, tiba-tiba Jenderal Ayub Khan meng-
undurkan diri dari jabatannya pada 24 Maret 1969. Pengunduran diri 
itu disampaikan kepada Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Yah-
ya Khan yang kemudian menggantikan posisi sebagai Presiden. Tak 

166 Paula R. Newberg, Judging the State: Court and Contitutional Politics in Pakistan, hlm. 24.
167 LIhat: T. Mahmud, “Praetorianism and Common Law in Post Colonial Setting”, Utah Law Review, Vol. 80, 

1993, hlm. 1243.
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lama sesudah itu (31 Maret 1969), Yahya Khan mengumumkan pem-
batalan Konstitusi 1962, membubarkan Parlemen, dan memaksakan 
pemberlakuan keadaan darurat di seluruh negeri.96 Namun MA dalam 
putusan perkara Asma Jilani, menolak tindakan Yahya Khan, karena 
menurut pengadilan tindakan mengambil alih kekuasaan merupakan 
tindakan illegal dan bertentangan dengan konstitusi. Pada tahun 1972, 
ketika posisi Presiden diserahkan kepada Zulfikar Ali Bhuto sebagai 
hasil pemilu demokratis, pemberlakukan keadaan darurat dicabut. Te-
tapi saat itu pecah perang sipil yang berujung kepada pembentukan 
negara Bangladesh, sehingga memaksa pengunduan diri Yahya Khan.

Pada 5 Juli 1977, Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Zia-Ul 
Haq, menyusul krisis politik yang terjadi, mengambil alih kekuasaan. 
Jenderal Haw kemudian menyatakan negara dalam keadaan darurat, 
membatalkan Konstitusi 1973, memecat dan memenjarakan Perdana 
Menteri Zulfikar Ali Bhuto. Atas hal itu, MA menyatakan dukungannya 
terhadap kudeta ul Haq sebagai penerapan “the doctrine of necessity.”97

 Pada 1977, sesudah Mahkamah Agung memutus petisi dalam 
perkara Begum Nusrat Bhutto V. Chief of Army Staff, untuk menetang 
pemberlakukan keadaan darurat dan menuntut pembebasan pena-
hanan politisi termasuk bekas Perdana Menteri, sebuah keputusan 
yang dikeluarkan oleh Penguasa Darurat memaksa Ketua MA Yakub Ali 
mengundurkan diri.98 Selanjutnya, semua hakim senior dipaksa untuk 
mengucapkan sumpah kembali berdasarkan Provisional Constituio-
nal Order (1981). Hanya sebagian hakim yang diminta melakukan ini 
dan hakim yang lain menolak untuk mematuhi. Di antara yang tidak 
mematuhi, dan sebagai konsekuensinya harus melepas jabatan adalah 
Hakim Agung Anwarul Haq. 

Tetapi untuk peristiwa serupa pada setelah Jenderal Perves Mus-
harraf melakukan kudeta terhadap Perdana Menteri Nawaz Sarief 
(1999), seluruh hakim agung dan para hakim lokal tidak ada yang mela-
kukan perlawanan dan bersedia memenuhi perintah untuk mengucap-
kan sumpah di bawah pemerintahan baru. Dalam hal ini, MA—yang 
sebelumnya melegitimasi kudeta militer Musharraf—mengatakan 
bahwa pelaksanaan sumpah yang baru ini penting untuk “on the go-

96 Imtiaz Omar, 2009, Emergency Powers and the Courts of India and Pakistan, Den Haaq, Kluwer International 
Law, hlm. 144.

97 Ibid., hlm. 62.
98  Opcit., hlm. 1225.



BAB 3   PRAKTIK INDEPENDENSI PENGADILAN

69

und of safeguarding the remaining ‘institutional values’ of the nation.”99

Dalam tiap penerapan hukum tata negara darurat, maka MA “has 
continued, wioth varying of success, to insist on the minimum require-
ment of constitutionalism….”100 Tindakan itu bukan tanpa risiko, yang 
acap kali berakibat penggantian posisi hakim agung. Memang dalam 
keadaan transisi, penggantian hakim akan menimbulkan persoalan se-
rius bagi rezim transisional dan berpotensi untuk menghasilkan ong-
kos politik yang signifikan. Anggaran pemerintah akan terkuras untuk 
menata kembali posisi para hakim terhadap pengadilan. Semakin luas 
kebutuhan aparatur pengadilan, maka akan menyebabkan membeng-
kaknya anggaran negara.101 

Oleh sebab itu, dalam rangka efisiensi anggaran, pembaruan kom-
posisi hakim umumnya terjadi pada hakim di lingkungan peradilan 
tertinggi.102 Namun demikian, solusi ini berpotensi menimbulkan ma-
salah berupa ketidakpercayaan di lingkungan pengadilan yang lain, ya-
itu pada saat hakim yunior yang direkrut oleh rezim sebelumnya pada 
saat berikutnya akan dapat melakukan dominasi. Oleh sebab itu, lepas 
dari pertimbangan ekonomis, rekomposisi semua hakim lebih efisien 
dibandingkan hanya pada badan peradilan tertinggi.

Sudah barang tentu anggaran negara tidaklah menjadi satu-satu-
nya penentu. Ongkos politik (political cost) juga menjadi pertimbangan 
penting. Dalam negosiasi ketika terjadi transisi politik dari kedikatator-
an militer di Chile dan Argentina pada tahun 1990-an misalnya, mem-
pertahankan pengadilan dan memberlakukan khusus MA menjadi sa-

99 Imtiaz Omar, Op. cit., hlm. 143.
100 Ibid.
101 Kasus Indonesia dengan berlakunya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor mengkonfirmasi 

hal ini. Tanpa disadari UU baru ini sebenarnya mempunyai agenda untuk mereposisi hakim dalam fungsi 
yang khusus dengan konsekuensi penambahan aparatur dengan kekhususan pula. Ketentuan UU Pasal 
4, misalnya, mengatur bahwa “Khusus untuk Daerah Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
berkedudukan di setiap kotamadya, yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri 
yang bersangkutan.” Setelah diundangkan sampai pertengahan 2012, baru terbentuk 1 Pengadilan Tipikor 
yang menginduk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari laporan tahunan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 
31 Desember 2011, terungkap bahwa perkara korupsi yang dilimpahkan tercatat 78 perkara. Jumlah ini 
akan bertambah karena ada 12 perkara sisa tahun 2010, sehingga seluruhnya menjadi 90 perkara. Hingga 
Desember 2011, para hakim hanya sanggup merampungkan 52 perkara. Untuk mengatasi hal itu, walaupun 
terlambat MA akan menambah jumlah Pengadilan Tipikor, yang konsekuensinya, di samping melakukan 
pelatihan bagi para hakim karier juga harus merekrut hakim dari kalangan non karier. Lihat: “Agar Hakim 
Tidak Pulang Malam”, Gatra, 4 Juli 2012, hlm. 94.

102 Kasus MA Indonesia dapat ditunjuk sebagai contoh. Pada awal berdirinya, MA mempunyai 9 orang 
hakim agung. Kemudian seiring dengan banyaknya perkara yang masuk, jumlah itu ditambah berturut-turut 
menjadi 19 orang, 24 orang, dan kemudian 51 orang. Sekarang dengan UU Kekuasaan Kehakiman 2004 dan 
2009, jumlah hakim agung ditetapkan 60 orang. Lihat: Mahkamah Agung R.I., 2003, Cetak Biru Pembaruan 
MA, Jakarta, hlm. 44-45.
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lah satu kesepakatan dari pengelolaan tersebut.103 Faktor politik yang 
lain adalah hubungan internasional dan reputasi investasi asing. Pe-
rombakan yudisial akan merusak citra dari rezim baru yang berkuasa. 

103 Nuno Garoupa dan Maria A. Maldonado, Op. cit., hlm. 597.



Bab 4
PERADILAN INFORMAL

A.  PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai peradilan informal akan dikaitkan dengan 
akses terhadap keadilan. Sebelum tahun 70-an sebagian besar definisi 
akses terhadap keadilan merujuk kepada model akses terhadap peng-
adilan-pengadilan negara yang diperoleh melalui bantuan hukum. 
Sampai saat ini, sebagian besar penelitian dalam isu akses terhadap 
keadilan juga masih membahas mengenai topik tersebut. Namun ke-
dudukan utama pengadilan negara sebagai satu-satunya sarana “un-
tuk memperoleh keadilan” tidak didukung oleh fakta-fakta empiris. 
Dalam beberapa kajian juga telah dinyatakan bahwa keadilan tidak ha-
nya diperoleh melalui lembaga-lembaga negara dan pengacara bukan 
merupakan satu-satunya akses terhadap sistem tersebut. Jadi, secara 
implisit, gagasan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang diperoleh 
melalui pengadilan-pengadilan (negara) terlihat dengan jelas dalam 
pemikiran beberapa penulis seperti yang tercermin dalam kutipan di 
atas. Sehingga mereka tidak merasa perlu untuk membuat sebuah de-
finisi yang jelas mengenai konsep keadilan.

Akses terhadap keadilan memiliki fungsi untuk menggarisbawahi 
dua tujuan dasar dari sistem hukum yang diakses oleh masyarakat un-
tuk mempertahankan haknya dan/atau menyelesaikan sengketa di ba-
wah supervisi umum negara. Pertama, sistem hukum harus dapat diak-
ses secara seimbang oleh setiap orang. Kedua, sistem hukum tersebut 
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harus mengarah kepada hasil yang adil, baik untuk individu maupun 
masyarakat.

Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya terdiri dari peradil-
an semata. Dalam konteks di negara berkembang seperti Indonesia, 
menjadi wajar untuk mengikuti alur berpikir semacam itu. Alasan uta-
manya karena berbagai pengadilan dan lembaga negara dalam proses 
penanganan sengketa tidak memiliki peran sepenting institusi serupa 
di negara-negara tempat asal konsep akses terhadap keadilan.

Pada umumnya, literatur hukum dan sosio-legal yang membahas 
mengenai hukum di Indonesia memberikan perhatian yang besar pada 
berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa (yang tidak disedia-
kan oleh negara). Banyak penulis telah menunjukkan bahwa kedua 
(atau lebih) mekanisme penyelesaian sengketa itu saling bertentangan 
(lihat: Benda-Beckmann 1984). Demikian pula yang digambarkan da-
lam laporan penelitian Bank Dunia (2008) ‘Forging the Middle Ground’, 
banyak dari mereka yang terlibat pada kasus-kasus yang ada di dalam 
laporan ini lebih memilih untuk menggunakan mekanisme alternatif 
(non-official mechanism) daripada mekanisme yang secara formal me-
mang diperuntukkan untuk tujuan tersebut.

Namun siapa pun tidak boleh meremehkan arti penting negara da-
lam setiap bentuk penyelesaian sengketa atau pertahanan hak. Sebagi-
an besar literatur menunjukkan bahwa kita akan menemukan berbagai  
bentuk  hibrida, daripada  melakukan  pendikotomian aktor negara dan 
non-negara yang berada secara pararel. Misalnya, pengadilan  negara  
dapat  mengakui  yurisdiksi  pengadilan  adat secara efektif, meskipun 
jika hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan 
doktrin hukum.

Kondisi yang lebih umum ditemukan adalah aparat pemerintah 
memiliki peranan yang penting dalam menangani keluhan dari warga 
negaranya. Misalnya: kepala desa, camat dan bupati, polisi atau apa-
rat dari instansi pemerintah tertentu, mungkin terlibat dalam berbagai 
bentuk mediasi atau dalam menerima dan memproses keberatan. Pen-
ting untuk diperhatikan bahwa langkah formal untuk mendapatkan 
keadilan melalui pengadilan tidak selalu diikuti, dan dengan demikian 
mereka akan menggunakan berbagai bentuk penyelesaian dan (hu-
kum) hibrida. Pada dasarnya, hal ini menjadi alasan yang cukup untuk 
menggunakan definisi akses terhadap keadilan yang luas, setidaknya 
jika peneliti memang berniat untuk menangkap keseluruhan mekanis-
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me penanganan keluhan warga negara. 
Akses terhadap keadilan adalah kemampuan seseorang [atau ma-

syarakat] untuk mencari dan mendapatkan solusi melalui lembaga 
keadilan formal atau informal, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi 
manusia. Istilah “pertahanan hak” atau “penyelesaian sengketa” digan-
ti dengan istilah yang lebih jelas, yaitu “pemulihan”. Dan akhirnya tu-
juan penyelesaian yang “dianggap adil oleh individu dan masyarakat” 
diubah ke dalam konsep yang lebih abstrak, yaitu “hak asasi manusia”. 
Meskipun definisi akses terhadap keadilan tersebut dapat dikatakan 
elegan, definisi itu menimbulkan beberapa pertanyaan. 

Ide mengenai pemulihan membutuhkan beberapa pertimbangan. 
Dalam definisi yang lebih sempit mengenai akses terhadap keadilan, 
pilihan menggunakan pengadilan sebagai sarana utama untuk men-
dapatkan keadilan mengandaikan bahwa pemulihan hanya dapat di-
peroleh melalui putusan pengadilan yang merupakan hasil akhir dari 
proses pencarian keadilan. Dan, jika pengadilan bukan merupakan 
satu-satunya objek penelitian akses terhadap keadilan, maka kita juga 
harus menelusuri berbagai bentuk pemulihan lainnya. Misalnya: kese-
pakatan proses mediasi, perintah polisi, keputusan dewan kelurahan, 
dan sebagainya. Dengan demikian, “lembaga keadilan” tidak hanya 
merujuk kepada lembaga yang khusus bertugas untuk menyelesaikan 
sengketa, tetapi juga merujuk kepada semua lembaga yang menyedia-
kan pemulihan.

Sistem peradilan informal telah menyita banyak perhatian dalam 
kajian hukum akhir-akhir ini. Fungsi dan pengakuan terhadapnya oleh 
hukum resmi negara menjadi isu utama dalam wacana hukum kon-
stitusional. Gagasan lembaga peradilan meliputi berbagai fenomena 
di masyarakat. Sistem peradilan informal menyangkut berbagai forum 
untuk menyelesaikan sengketa atau untuk mencapai keputusan kolek-
tif, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan praksis sosial yang ber-
beda dari kebijakan resmi negara.104

Sistem peradilan informal berwatak “non-negara” dalam arti ber-
hubungan dengan mekanisme normatif non-negara. Dalam sebagian 
besar kasus, lembaga dalam sistem peradilan informal merupakan ba-
gian dari kelembagaan historis. Mereka dapat bertahan dalam mengha-

104 Brynna Connolly, “Non-State Justice systems and the State: Proposal for a Recognition Typology”, Con-
necticut Law Review, Vol. 38, No. 2, 2005, hlm. 242. Baca juga: Miranda Forsyth,  “ A Typology of Relationships 
between State and Non-State Justice Systems”, Journal of Legal Pluralism, Vol. 56.
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dapi hukum negara, karena (i) mereka berurusan dengan subjek tanpa 
kepentingan umum dan secara historis, self-governance sering terjadi 
akibat ketidakpedulian hukum negara, atau (ii) negara mungkin terlalu 
lemah untuk menekan atau (iii) diakui oleh negara dan diintegrasikan 
ke dalam sistem pemerintahan negara. Lembaga peradilan non-negara 
juga mungkin dikemas sebagai organ negara yang “bergaya tradisio-
nal” untuk alasan legitimasi.105 Lembaga peradilan non-negara dapat 
diwajibkan untuk mematuhi hukum negara dan mereka bahkan dapat 
secara resmi dimasukkan ke dalam sistem pengadilan. Tetapi jika hu-
kum secara resmi mengakui dan menggabungkan mereka, lembaga-
lembaga ini bersifat otonom dibandingkan lembaga negara resmi dan 
dianggap sebagai “non-negara”.

Untuk menjelaskan popularitas dan fungsi lembaga peradilan 
informal kebanyakan literatur dengan suara bulat menunjuk kepa-
da kebutuhan praktis penduduk di perdesaan. Mereka lebih memilih 
struktur tradisional dan tidak membawa kasus ke pengadilan negara. 
Orang-orang ini memiliki akses yang lebih baik ke pengadilan non-
negara: prosedur setempat yang bersifat langsung, terjangkau dari segi 
biaya, dan permusyawaratan menjadi prosedur baku. Pengadilan dija-
lankan oleh orang-orang lokal dan tiap-tiap orang dapat menghadap 
dalam bahasa setempat. Dan, keputusan dibuat sesuai dengan hukum 
yang telah menjadi tradisi. Prosedur non-state biasanya bertujuan un-
tuk mengembalikan harmoni sosial yang tidak seimbang oleh konflik, 
dan tidak untuk menegakkan aturan hukum abstrak.106 Proses bersifat 
tidak membebani, tapi berorientasi kepada keadilan sesuai dengan 
konsensus normatif lokal. Lembaga peradilan memungkinkan untuk 
menyediakan “akses terhadap keadilan” baik dalam arti bahasa mau-
pun pengetahuan tentang hukum yang berlaku sehingga berkontribusi 
penegakan hukum. Selanjutnya, karena kapasitas negara yang buruk 
dan kurangnya infrastruktur pengadilan, peradilan informal acap kali 
menjadi sandaran banyak orang. Di Afrika Selatan pada tahun 2000, 
misalnya, sebanyak 3.000 pengadilan baru akan diperlukan untuk me-
nyediakan akses ke peradilan negara secara memadai dibandingkan 
dengan pengadilan adat.

Namun, alasan semakin besar perhatian terhadap sistem peradil-

105 Connolly, ibid.
106 Ibid., hlm. 241.
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an informal di bidang hukum dan pembangunan akhir-akhir ini me-
lampaui kenyamanan praktis. Dua perkembangan paralel harus diper-
timbangkan.

Pertama, transfer peradilan gaya Barat di negara pascakonflik te-
lah gagal.107 Setelah 20 tahun dihabiskan miliaran dollar untuk mem-
bangun dan mempromosikan Rule of Law, akan tetapi hasilnya masih 
tampak sedikit. Studi terbaru menunjukkan bahwa dalam banyak ka-
sus, pengadilan dan hukum yang baru tidak bertemu dengan peneri-
maan yang diperlukan. Terutama di daerah perdesaan di mana berlaku 
secara ketat tradisi-tradisi komunitas. Sejumlah kajian menyebutkan 
bahwa sebanyak 80% perkara dapat ditangani oleh lembaga peradilan 
non-negara.108

Kedua, dalam menanggapi hal ini “kesenjangan yang tidak tersele-
saikan” ini, hukum dan pembangunan baru-baru ini telah difokuskan 
pada penguatan lembaga peradilan tradisional. Aturan hukum tidak 
lagi dilihat hanya sebagai visi eksklusif dari negara hukum gaya Barat 
modern. Sebaliknya, secara fungsional dipahami sebagai serangkaian 
prinsip yang memberikan persyaratan normatif untuk mengendalikan 
kekuasaan pemerintahan, khususnya melalui hukum dan peradilan 
yang independen. Dalam hal ini, Tamanaha (2013) menyatakan bahwa 
“meskipun sistem peradilan non-negara tidak memenuhi persyaratan 
Rule of Law, mereka dapat dan jangan memenuhi aturan fungsi hukum 
(namun) setidaknya mereka dapat “memainkan peran penting dalam 
kaitannya dengan membangun dan memelihara perilaku di antara 
warga negara.” Sistem peradilan informal melengkapi dan kadang-
kadang bahkan menjadi pengganti atas infrastruktur resolusi konflik, 
yang memungkinkan untuk terjadinya pemulihan perdamaian sosial, 
dan kepastian hukum.

B.  WACANA PEMAHAMAN

Istilah sistem peradilan informal akan digunakan di seluruh tulisan 
ini ketika mengacu pada mekanisme penyelesaian sengketa yang bera-
da di luar lingkup sistem peradilan formal. Ada banyak istilah lain yang 
lazim digunakan dalam referensi maupun percakapan sehari-hari de-
ngan makna serupa seperti peradilan tradisional, peradilan adat, per-

107 Thomas Carothers, “The Rule of Law Revival”, Foreign Affairs, Vol. 77, No. 2, 2006, hlm. 95-106.
108 Connolly, lo.cit..
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adilan restoratif, peradilan rakyat,109 dan sebagainya. Tentu saja secara 
definitif sulit untuk menggunakan istilah umum untuk menunjukkan 
berbagai proses, mekanisme dan norma dalam kerangka peradilan se-
macam itu di seluruh dunia. Setiap upaya untuk mendefinisikan sis-
tem peradilan informal menghasilkan konklusi bahwa tidak ada defini-
si yang sangat tepat dan cukup luas untuk mencakup berbagai sistem 
dan mekanisme yang berperan dalam memberikan kepastian hukum 
dan akses terhadap keadilan. Sistem peradilan informal bervariasi, me-
liputi banyak mekanisme dan bentuk formalitas yang berbeda-beda. 

Derajat formalitas bervariasi karena berhubungan dengan (i) ke-
rangka hukum atau normatif, (ii) pengakuan negara, (iii) pengangkatan 
dan interaksi, (iv) kontrol dan mekanisme akuntabilitas, dan (v) sistem 
monitoring dan pengawasan, termasuk pemeliharaan berkas perkara 
dan pelaksanaan hukum acara. Sistem peradilan informal juga menca-
kup sistem yang mungkin memiliki pengakuan negara, seperti resolusi 
sengketa alternatif yang beroperasi di tingkat masyarakat, baik difasi-
litasi oleh mekanisme tradisional atau difasilitasi oleh organisasi swa-
daya masyarakat.

Istilah sistem peradilan informal yang digunakan di sini untuk me-
narik perbedaan antara sistem peradilan formal yang diselenggarakan 
oleh administrasi negara110 dengan yang diselenggarakan oleh subjek 
non-negara diberikan sistem peradilan informal.111 Pembelahan sema-
cam itu bukan tanpa risiko dari perspektif akademik. Cara ini mengan-
daikan perbedaan yang tajam antara lembaga negara dan non-negara 
yang terlibat dalam administrasi peradilan. Dalam praktiknya, bagai-
manapun, perbedaan tersebut tidak selalu tepat. Misalnya, masyara-
kat adat dari salah satu perspektif merupakan peradilan formal karena 

109 Misalnya dalam Robert C. Depew, “Populair Justice and Aboriginal Communities: Some Prelemenery 
Considerations”, Journal of Legal Pluralisme, Vol. 36, 1996.

110 Sistem peradilan formal dalam bab ini melibatkan peradilan perdata dan pidana dan termasuk lem-
baga-lembaga formal negara berbasis kehakiman dan hukum acara tertentu, seperti kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan (agama dan sekuler), dan langkah-langkah penahanan.

111 Ungkapan “sistem peradilan” yang memenuhi syarat konsep “non-negara” menunjukkan tingkat spe-
sialisasi yang jarang ditemukan di antara non-state justice system. Sistem administrasi peradilan terkait erat 
dengan munculnya lembaga-lembaga negara modern. Administrasi peradilan oleh lembaga-lembaga yang 
bukan merupakan bagian dari negara tidak memiliki atribut sistemik dan khusus sehubungan dengan konsep 
itu dengan minimal dua alasan. Pertama, karena tujuan utama peradilan informal bukanlah administrasi 
peradilan, tapi pemerintahan. Dan kedua, karena peradilan informal tidak menegakkan keadilan melalui 
peraturan khusus, tetapi sebagai bagian dari sebuah proses di mana politik, hukum dan faktor lainnya berbaur 
dengan cara yang akan terpikirkan di pengadilan negara. Lihat: Julio Faundez, “Non-state justice systems in 
Latin America, Case Studies: Peru and Colombia”, Paper prepared for the DFID Workshop on “Working with 
Non-State Justice Systems”, 6-7 March 2003, hlm. 5.
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mereka menerapkan hukum adat, tetapi dari perspektif lain mereka 
tidak bisa dianggap dalam posisi semacam itu karena mereka diakui 
dan diatur oleh negara. Sebuah definisi yang ketat dari peradilan for-
mal, bagaimanapun, akan mengecualikan masyarakat adat dari ruang 
lingkup tulisan ini.

Sejauh definisi sistem peradilan informal meminta perhatian ter-
hadap keberadaan sumber hukum yang bukan berbasis negara, maka 
konseptualisasi tersebut konsisten dengan praktik di banyak “nonsta-
te justice system,” terutama di daerah perdesaan. Pengertian ini juga 
merupakan dasar yang membawa analisis gagasan pluralisme hukum. 
Namun jika analisis sistem peradilan formal diletakkan kepada hukum 
(apa) yang diberlakukan, yaitu berupa norma-norma yang berasal dari 
non-negara, ruang lingkup penulisan ini akan sangat sempit. Pertama, 
karena beberapa lembaga berbasis negara sering menerapkan hukum 
non-negara baik karena ketentuan perundang-undangan atau karena 
desakan publik.112 Dan kedua, karena sangat sering, terutama dalam 
konteks perkotaan, norma-norma yang diterapkan oleh sistem pera-
dilan informal tidak hanya konsisten dengan hukum negara, tetapi me-
medomaninya. Fakta bahwa sistem peradilan informal sering meniru 
lembaga negara menimbulkan isu-isu kebijakan menarik mengenai 
tata kelola dan keadilan pada umumnya. Definisi sempit sistem pera-
dilan informal dalam hal hukum yang mereka terapkan akan mengecu-
alikan refleksi pada isu-isu ini.

Pada kasus Afganistan, para pendukung dari sistem peradilan in-
formal, juga mengakui bahwa negara dan sistem peradilan memiliki 
kewajiban untuk memberikan keamanan dan melindungi hak-hak 
warga negara. Kesuksesan pembangunan negara akan berarti peran 
yang lebih besar bagi pemerintah dalam urusan rakyatnya dan akan 
mengharuskan mekanisme pemerintahan lokal menyerahkan sebagi-
an kewenangan mereka kepada negara. Melalui kerja sama dan saling 
pengakuan, warga dapat mengambil keuntungan dari lembaga negara, 
seperti fungsi administrasi pengadilan untuk mengesahkan properti, 
sementara pada sisi lain mereka mengandalkan mekanisme informal 
untuk menyelesaikan sengketa yang mendasarinya.113

112 Sebagai contoh adalah kasus Hakim Perdamaian di Peru, yang diatut dalam oleh Hukum Acara Perdata 
untuk menerapkan praktik-praktik dan kebiasaan setempat. Selain itu, Hakim Perdamaian juga sering melebihi 
yurisdiksi mereka dan dengan demikian, dalam praktiknya, beroperasi di luar kerangka peradilan negara.

113 United States Institute of Peace, “State and Non-State Dispute Resolution in Afghanistan”, hlm. 4.
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Dalam diskusi mengenai peradilan informal ini, dalam beberapa 
kasus tidak membahas sejauh mana negara terlibat di dalamnya.114 Di 
banyak negara, masyarakat yang menerapkan hukum adat diakui dan 
diatur oleh negara, baik melalui konstitusi maupun peraturan perun-
dang-undangan. Oleh karena itu, peradilan tradisional acapkali berwa-
tak “semi formal.” Ada sementara anggapan bahwa oleh karena bewa-
tak demikian, maka peradilan informal kemudian dicap sebagai lebih 
sederhana dan bahkan kedudukannya menjadi subordinat dibanding-
kan dengan peradilan formal. Anggapan semacam ini tentu saja keliru, 
mengingat dalam beberapa bentuk, peradilan informal justru mene-
rapkan sistem yang sangat maju dan bahkan memiliki hukum acara 
yang tersistematis.115

Harus diingat, terutama dalam situasi negara pascakonflik seperti 
diuraikan di bab sebelumnya, ada mekanisme hukum termasuk proses 
peradilan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Demikian juga 
yang dilakukan oleh aktor non negara seperti laskar, kelompok jalanan, 
pasukan swasta, dan sebagainya.116 Secara teoretis hal itu bisa dikate-
gorikan sebagai peradilan informal, akan tetapi tidak termasuk dalam 
pembahasan dalam tulisan ini. Demikian pula, tulisan ini tidak secara 
eksplisit mencakup rentang sistem penyelesaian sengketa agama dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution, ADR) 
meskipun beberapa contoh tersebut diberikan.

Dalam mempertimbangkan hukum adat dalam lingkup sebuah 
keluarga hukum, studi ini mencatat beberapa pernyataan atau postu-
lat tentang hukum adat tersebut. Meskipun cara ini pasti melibatkan 
penyederhanaan dan generalisasi, mungkin berguna dalam konteks 
penelitian ini untuk mempertimbangkan hukum adat sebagai sebuah 
keluarga setara dengan keluarga hukum lain. Asumsi pertama ada-
lah bahwa hukum adat pada umumnya bertujuan untuk memelihara 
perdamaian dan harmoni dalam masyarakat di mana ada keterikatan 
orang terhadap keluarga dan klan yang akan menentukan status dan 
peran. Hukum adat secara umum menghargai tujuan-tujuan tersebut 
lebih dari klaim teori hukum individual yang muncul dalam bacaan 

114 UNDP Indonesia (2006), Justice for All? An Assessment of Access to Justice in Five Indonesian Provinces.
115 Julio Faundez, loc. cit..
116 Overseas Development institute, “Non-state security and justice in fragile states”, Briefing Papers April 

2002, hlm. 73.
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awal referensi hukum.117 
Akibatnya, tidak ada perbedaan yang jelas antara lapangan pidana 

dan perdata, dan tanggung jawab untuk kesalahan ditempatkan pada 
kolektivitas dan tidak sekadar pada individu. Kedua, proses hukum adat 
sebagian besar berbentuk lisan dengan prosedur yang fleksibel dan se-
derhana. Standar pembuktian didasarkan pada asumsi probabilitas. 
Juri dipilih melalui mekanisme yang sering berdasarkan status atau re-
putasi, dan kadang-kadang pada keturunan. Mekanisme tersebut da-
lam komunitas yang menuntut tannggung jawab, kewajiban kolektif, 
dan reputasi masyarakat, sehingga kegagalan untuk hidup sesuai de-
ngan tuntutan keadilan dan ketidakberpihakan akan membawa malu 
dan bias menimbulkan konsekuensi kehilangan status. Aturan sub-
stantif berasal dari tradisi yang telah eksis sejak jaman dahulu dan bah-
wa akal sehat dan persepsi melengkapi konsensus masyarakat. Aturan 
tersebut dapat dikembangkan dan berubah secara bertahap melalui 
negosiasi, permusyawaratan, dan akibat berbagai pengaruh yang ber-
laku di masyarakat. Sistem ini sering berorientasi pada kerangka kerja 
lokal dan struktur sosial yang stabil yang mendefinisikan dengan baik 
peran sosial dan gender, dengan hak dan kewajiban yang sesuai.

C.  KETERKAITAN DENGAN SISTEM PERADILAN FORMAL 

Hakikat sistem peradilan informal dan sejauh mana mereka dima-
sukkan ke dalam sistem formal sangat tergantung pada kondisi historis 
masing-masing negara. Sistem hukum peninggalan kekuasaan koloni-
al dan sistem negara dan hukum baru yang dibentuk selama dekoloni-
sasi memengaruhi peran dan status hukum adat dan sistem peradilan 
informal serta interaksi antara sistem peradilan tersebut dengan sistem 
peradilan formal. 

Reformasi Rule of Law di Negara Sedang Berkembang mengha-
dapi tantangan yang menakutkan seperti (i) stigma imperialisme keti-
ka lembaga gaya Barat justru yang dipilih, (ii) keengganan masyarakat 
lokal untuk terlibat dalam proses reformasi, dan (iii) kekurangan parah 
sumber daya baik manusia, fisik, maupun keuangan. Pada saat yang 
sama, beberapa Negara Sedang Berkembang memiliki institusi hukum 
adat yang sangat fungsional. Di Afrika, misalnya, seorang kepala suku 

117 Lihat misalnya Manfred O. Hinz, 2010, Justice for Justice and Justice for Peace: Legal Anthropological 
Observations on Traditional and Informal Justice S ystems.
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menerapkan hukum adat yang diturunkan oleh tradisi lisan. Sistem ini 
menikmati dukungan public yang kuat sekalipun memiliki keterbatas-
an anggaran, namun sering memberikan penyelesaian sengketa yang 
cepat dan bisa diakses oleh masyarakat. Sayangnya sistem adat tidak 
selalu mematuhi standar minimum peradilan dan hak asasi manusia 
versi Barat.

Sebagai tanggapan akan permasalahan itu, ada upaya untuk men-
sistematisasikan hukum adat, dan/atau menciptakan prosedur ban-
ding atas putusan peradilan informal. Upaya ini berpotensi meng-
ancam kepemimpinan dan kontrol hukum oleh masyarakat adat itu 
sendiri sendiri. Pembaruan hukum dituding berbasis pengertian kolo-
nial, sehingga proyek semacam itu dituding telah menciptakan suatu 
imperialisme baru. Akibatnya, putusan peradilan informal harus tun-
duk kepada mekanisme banding dan/atau peninjauan kembali.

Di sebagian besar negara, ada keterkaitan fungsional antara kedua 
sistem peradilan tersebut. Hukum negara dapat mendefinisikan hu-
bungan tersebut dan menentukan kaidah-kaidah kolaborasi (termasuk 
prosedur banding, pengawasan, pembagian kompetensi, nasihat, ban-
tuan, dan sebagainya). 

Bahkan saat instrumen semacam itu tidak ada, sering ada berbagai 
bentuk kerja sama resmi. Ada juga kemungkinan banding ke penga-
dilan dalam sistem formal dan, dalam beberapa keadaan, mekanisme 
ini mungkin mendorong orang untuk percaya kepada mekanisme ke-
adilan informal. Dengan demikian, sistem formal dapat memberikan 
pengaruh bahkan di mana mekanismenya tidak langsung ditentukan. 
Kemungkinan pula tercipta hubungan yang negatif, dengan persaing-
an yurisdiksi termasuk oposisi terbuka atau bahkan permusuhan. Se-
lain hubungan fungsional, ada beberapa contoh munculnya tumpang-
tindih atau mekanisme untuk “meminjam” norma-norma, aturan dan 
prosedur antara peradilan informal dengan peradilan formal. Hubung-
an semacam ini mungkin berasal dari sejarah panjang interaksi dan 
koeksistensi di antara kedua sistem tersebut. 

Asal muasal keberadaan sistem peradilan informal banyak dan 
beragam. Pengakuan sistem peradilan informal dengan menggabung-
kan hukum adat, tradisi atau agama ke dalam sistem formal mungkin 
merupakan cara bagi negara untuk mengakomodasi tradisi agama atau 
etnis yang berbed-beda dalam satu negara. Juga dapat memungkinkan 
negara untuk mengatur sistem peradilan informal, misalnya, dengan 
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membatasi ruang lingkup yurisdiksi mereka dengan menentukan bah-
wa tradisi atau adat hanya berlaku untuk domain tertentu. Konsep 
menentukan bahwa dalam sistem peradilan informal pengetahuan 
tentang adat merupakan sumber otoritas dan ruang kekuasaan diban-
dingkan dengan pejabat negara.

Jangkauan kerja kepala suku tradisional kadang-kadang secara fi-
sik terletak di wilayah pemerintah daerah. Negara dapat membayar gaji 
kepada para pemimpin tradisional. Terutama jika mereka melakukan 
tugas-tugas administratif selain menyelenggarakan peradilan. Kedu-
dukan kepala suku tradisional sering dikatikan dengan wewenang pe-
merintahan daerah di tingkat lokal. Bias saja ada hubungan langsung 
antara para pemimpin tradisional dan sistem formal dalam bentuk 
mekanisme banding dan prosedur penegakan hukum. Pada umumnya 
hubungan ini terjadi hanya apabila pengadilan para pemimpin tra-
disional secara hukum merupakan bagian dari struktur peradilan se-
perti di Zimbabwe atau untuk tingkat yang lebih rendah, di mana para 
pemimpin tradisional dapat mencalonkan atau mewakili sebagai juri 
dalam sistem formal seperti di Zambia. Sementara itu, negara-negara 
Amerika Latin mengambil arah yang agak berbeda. Perubahan konsti-
tusi mengakui praktik peradilan dalam komunitas tradisional dengan 
kompetensi pada semua perkara di berbagai lapangan hukum.

Di negara-negara lain seperti Nigeria, Uganda, dan Malawi bahkan 
di mana para pemimpin tradisional dapat melakukan tindakan-tindak-
an hukum lazimnya yang dikenal dalam hukum acara pidana, seperti 
menahan tersangka dalam sel tidak resmi sambil menunggu polisi tiba 
atau menunggu tersangka untuk dibawa ke polisi (yang bisa memakan 
waktu lama, tergantung pada jarak dan sumber daya). Wewenang ini 
terus berlangsung meskipun ini yang telah dinyatakan ilegal. Di Kara-
moja sebelah timur laut Uganda, pengadilan tradisional, yang meru-
pakan dewan (laki-laki) penatua, terus berurusan dengan semua per-
selisihan, termasuk perkara perdata dan pidana. Perkara seperti santet 
dan sengketa kepemilikan tanah dapat pula diperiksa dan diputus oleh 
pengadilan tradisional itu, sekalipun untuk kasus santer hukum negara 
sama sekali tidak mengatur atau saat telah dibentuk pengadilan yang 
khusus menangani sengketa tanah.

Memberikan akses keadilan adalah kewajiban negara di bawah 
standar hak asasi manusia internasional, tetapi kewajiban ini tidak 
mengharuskan hal itu hanya diberikan melalui sistem peradilan for-
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mal. Jika dilakukan dengan cara-cara untuk menghormati dan men-
junjung tinggi hak asasi manusia, ketersediaan akses keadilan melalui 
sistem peradilan informal dapat menjadi mekanisme untuk mening-
katkan pemenuhan kewajiban tersebut atas individu dan masyarakat 
di mana sistem peradilan formal tidak memiliki kapasitas atau jang-
kauan geografis. Kewajiban hak asasi manusia berlaku untuk sistem 
peradilan informal dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin 
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, 
termasuk menjamin keberadaan sistem peradilan informal. Mengkaji 
sistem peradilan informal untuk pemenuhan hak asasi manusia me-
rupakan persoalan yang kompleks. Kedua bentuk pengadilan perlu 
dianalisis bersama-sama dalam hal kemampuan, prosedur, dan untuk 
pemenuhan hak-hak asasi manusia. Dalam beberapa keadaan, tidak 
terpenuhinya hak asasi manusia dapat menimpa kepada sistem formal 
maupun informal. Misalnya, sistem peradilan informal bisa menjadi 
alat yang positif untuk mengalihkan anak kepada aspek yang lebih ret-
ributif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana formal. Saat ada 
keterbatasan akses ke mekanisme peradilan anak formal, sistem infor-
mal bisa menekankan keadilan restoratif itu, dengan mencari kehar-
monisan dalam masyarakat setempat untuk mengintegrasikan kemba-
li anak ke masyarakat.



Bab 5
PRAKTIK PERADILAN 
INFORMAL

A.  KASUS MALAWI

Diperkirakan bahwa sebagian besar sengketa di Malawi diproses 
oleh forum peradilan adat, dipimpin oleh kepala suku. Setelah dekolo-
nisasi, kepala suku dikooptasi dan digunakan sebagai alat politik untuk 
mengontrol penentang rezim baru.118 Ini untuk mencegah kemungkin-
an peran mereka dalam peradilan resmi dalam demokrasi yang baru 
muncul tahun 1990-an. Sekalipun memiliki yurisdiksi formal dan akan 
tetapi putusan mereka tidak memiliki kekuatan hukum.

Namun kepala suku juga merupakan kepala administrasi desa, 
yang memegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan kehakiman. Oto-
ritas mereka semakin meluas ke dalam keputusan seperti alokasi lahan 
dan gugatan terhadap pelayanan publik. Masyarakat setempat karena 
itu terus-menerus mengakui otoritas kepala. Situasi ini tidak menafik-
kan kenyataan bahwa mereka digaji oleh pemerintah. Para kepala suku 
itu juga memainkan peran penting dalam memobilisasi suara untuk 
partai yang berkuasa. Rekomendasi mereka biasanya dihormati, mes-
kipun orang dapat naik banding atau memilih bentuk lain dari penye-

118 Penduduk pribumi Malawi adalah suku Bantu dan terdiri dari banyak kelompok etnis yang berbeda. 
Ini termasuk Chewa, Nyanja, Yao, Tumbuka, Lomwe, Sena, Tonga, Ngoni, Ngonde, Asia, dan Eropa. Chichewa 
(Chewa) merupakan etnis terbesar dan sebagian besar tinggal di bagian tengah dan selatan Malawi. Orang-
orang Yao banyak bermukim di sekitar daerah selatan Danau Malawi dan Tumbuka mendiami di bagian 
utara negara itu. Terdapat sejumlah kecil penduduk dari Asia dan Eropa terutama yang tinggal di kota-kota.
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lesaian sengketa jika mereka merasa hak-hak mereka tidak dihormati.

B.  KASUS SUDAN SELATAN

Pemerintah Sudan Selatan, wilayah dengan mayoritas penduduk 
beragama Kristen, terbentuk pada Januari 2005 dengan penandata-
nganan Perjanjian Perdamaian Paripurna (Comprehensive Peace Agre-
ement, CPA) dengan Pemerintah Sudan di kawasan Utara.119 Gerakan 
Pembebasan Rakyat Sudan (Sudanese People’s Liberation Army, SPLA) 
telah berjuang lama untuk kemerdekaan dari pemerintahan Presiden 
Omar al Bashir yang dianggap represif. Pemerintahan Omar al Bashir 
telah lama mendominasi politik Sudan, memberlakukan hukum syari-
at dan bahasa Arab dan budaya di wilayah selatan negara itu.120 Sudan 
Selatan menjadi sebuah negara merdeka pada 9 Juli 2011 setelah refe-
rendum yang diselenggarakan pada Januari 2011 menghasilkan sekitar 
99% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Sudan.

Masyarakat Sudan Selatan merasakan kekerabatan yang lebih be-
sar dengan tetangga mereka di selatan, yaitu negara Kenya dan Ugan-
da, keduanya bekas jajahan Inggris, dengan bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar resmi, dan dengan komunitas-komunitas Kristen 
yang signifikan. Setelah berabad-abad perdagangan budak Arab yang 
dioperasikan di Sudan Selatan dan kemudian ditutup oleh Inggris di 
abad ke-19, hanya memperburuk ketegangan dan ketidakpercayaan di 
wilayah tersebut. Eksploitasi lebih baru dari ladang minyak selatan un-
tuk kepentingan eksklusif memperkuat motif SPLA.

Pemerintah, termasuk para hakim agung pada Mahkamah Agung 
yang baru diangkat, menghadapi tantangan membangun dalam atur-
an norma-norma dan lembaga-lembaga hukum di Sudan Selatan.121 

119 Lihat dalam http://www.unmis.org/english/documents/cpa-en.pdf.
120 Negara ini awalnya merupakan bagian dari Sudan Anglo-Mesir, kondominium Britania dan Mesir, dan 

kemudian menjadi bagian dari Republik Sudan ketika mencapai kemerdekaan pada 1956. Setelah Perang 
Saudara Sudan Pertama, Wilayah Otonomi Sudan bagian Selatan dibentuk pada 1972 dan berlangsung 
sampai dengan 1983. Kemudian terjadi Perang Saudara Sudan Kedua yang berakhir dengan Perjanjian 
Damai Komprehensif 2005. Selanjutnya pada tahun itu, otonomi selatan dikembalikan ketika Pemerintah 
Otonomi Sudan bagian Selatan dibentuk.

121 Sebelum konsolidasi sistem pengadilan pada tahun 1980, peradilan terdiri dari dua divisi yang terpisah: 
Divisi Sipil, yang dikendalikan oleh oleh Ketua Mahkamah Agung dan Divisi Syariah yang dikendalikan oleh 
Ketua Qadi. Pengadilan sipil mempunyai kompetensi atas semua perkara pidana dan perdata. Pengadilan 
syariah, yang terdiri dari hakim-hakim agama yang terlatih dalam hukum Islam, memeriksa dan memutus 
status pribadi umat Islam, seperti warisan, pernikahan, perceraian, dan hubungan keluarga. Kebijakan 
pada 1980 mengonsolidasikan pengadilan sipil dan syariah dengan menciptakan satu mahkamah banding 
tunggal. Awalnya, hakim diminta untuk menerapkan hukum sipil dan syariah seolah-olah mereka berada 
dalam satu kodifikasi hukum. Sejak tahun 1983 seluruh pengadilan dalam semua tingkatan diminta untuk 
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Struktur pengadilan formal masih eksis akan tetapi sebelumnya di-
bentuk untuk menerapkan hukum syariat, sesuatu yang ditentang oleh 
SPLA dan pula lembaga pengadilan hanya mampu menjangkau sege-
lintir penduduk.122 Oleh karena itu, prioritas diletakkan kepada pembe-
nahan sektor peradilan dengan pembentukan sistem hukum dan per-
adilan yang sama sekali baru. Pemerintah baru memilih untuk sistem 
common law, suatu sistem yang mirip dengan Kenya dan Uganda.123

Keterbatasan akses keadilan jelas tidak mungkin menempatkan sis-
tem peradilan formal sebagai garda depan dalam menegakkan hukum. 
Walaupun sebelumnya disusun pengadilan dengan mendasarkan diri 
kepada hukum Islam, akan tetapi faktanya 90% sengketa diselesaikan 
oleh peradilan informal yang dikelola oleh suku-suku di sana. Hal ini 
menimbulkan tantangan yang signifikan tentang bagaimana mengin-
tegrasikan hukum adat yang berlaku, mengingat ada minimal 60 sistem 
hukum adat.124 Juga adanya arus demografi yang berubah saat lebih 
dari 4 juta orang pengungsi kembali ke masyarakat tradisional.

Pengadilan adat dikendalikan oleh para kepala suku125 yang rata-
rata tidak melek huruf. Akan tetapi, kepercayaan publik terhadap 
pengadilan tersebut secara signifikan lebih tinggi daripada keyakinan 
atas sistem formal. Para kepala suku begitu dihormati dan keputusan 
mereka, untuk sebagian besar, diterima dan diikuti. Akses ke peradil-
an adat juga baik. Biaya pengajuan terbilang rendah, sistem beropera-
si tanpa pengacara, dan transportasi biasanya tidak menjadi masalah 
karena pengadilan adat berada dalam masyarakat yang mereka layani.

menerapkan hukum Islam.
122 Di area seluas lebih dari satu juta kilometer persegi (hampir dua kali luas Perancis), Sudan Selatan 

memiliki penduduk ebih dari 10 juta. Dalam semua daerah ini, tidak lebih ruas sepanjang 6 km saja yang 
telah diaspal, selebihnya masih jalan tanah dan penuh dengan ranjau darat. Pendapatan per kapita bruto 
di negara ini kurang dari $ 90 per tahun. Tidak ada saluran telepon yang berfungsi, sementara listrik dan air 
yang sebagian besar juga tidak tersedia. Sebagai akibat buruknya infrastruktur ini, hasil dari kemiskinan, 
penelantaran dan kerusakan akibat perang, maka prospek untuk menetapkan aturan yang efisien, responsif, 
dan efektif di antara lembaga penegak hukum (terutama polisi,jaksa, dan hakim) masih suram.

123 Kenya dan Uganda memiliki sistem hukum yang sebagian besar didasarkan pada sistem Inggris. Pilihan 
Sudan Selatan jelas merupakan ironi karena merupakan sistem yang diwariskan oleh negara yang pernah 
menjajah mereka. Tetapi tampaknya ada kebutuhan untuk memutuskan sama sekali dari pertalian dengan 
sistem hukum sebelumnya yang didominasi oleh substansi hukum Islam.

124 Sudan Selatan adalah rumah bagi sekitar 60 kelompok etnis pribumi . Sekitar 40 % dari South Sudan, 
di antaranya Dinka, berbicara salah satu bahasa Nilo-Sahara, keluarga bahasa yang sangat beragam. Bahasa 
Nilo-Sahara mencakup Nilotic dan non-Nilotic. Sebanyak 5% lainnya berbicara bahasa dari keluarga Ubangian, 
penduduk yang menempati barat daya negara itu.

125 Seperti halnya dengan sebagian besar negara-negara sekitarnya, suku merupakan unit sosial dasar setempat, 
dengan wilayah kesukuan melintasi beberapa batas-batas politik. Masyarakat Nilotic merupakan sebagian 
besar penduduk Sudan Selatan, dengan setidaknya 25 subdivisi etnis, termasuk Dinka, Nuer, dan Shilluk. 
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C.  KASUS PAKISTAN

Orang-orang yang tinggal di daerah perdesaan Pakistan menca-
kup setengah dari seluruh penduduk negara itu tidak diuntungkan atas 
kebijakan reformasi pertanian yang dilaksanakan setengah hati. Sela-
in itu, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan hanya sedikit 
menghasilkan pembangunan sosial-ekonomi yang buruk. Hal ini lebih 
diperparah oleh korupsi dalam sistem peradilan formal dan dalam ke-
banyakan kasus unsur-unsur kriminal melekat pada diri baik elite poli-
tik perdesaan maupun pejabat negara.

Tunggakan perkara di pengadilan meningkat dari hari ke hari se-
iring dengan kurangnya aksesibilitas, keterjangkauan, dan efektivitas 
pada pengadilan yang lebih rendah. Organ utama peradilan adalah (i) 
Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, (ii) peradilan District di mana 
kompetensi dan para hakim diawasi dan dikendalikan oleh Pengadilan 
Tinggi dalam yurisdiksi mereka; (iii) dibantu oleh aparat penegak hu-
kum di tingkat federal dan tingkat provinsi yaitu Kejaksaan Agung, dan 
(iv) Kantor Penuntut Umum dalam setiap provinsi. Baru-baru ini unit 
penuntutan umum yang independen telah dibentuk di setiap provinsi. 
Di samping itu, sedang dikembangkan lembaga negara nonstruktural 
seperti (i) Ombudsman di tingkat Federal dan Provinsi; (ii) Ombuds-
man Pajak di tingkat Federal; dan (iii) Komite Penyelesaian Sengketa 
Alternatif (sesuai dengan ketentuan UU Pajak dan UU Kepabeanan).

Di Pakistan, sistem Jirga126 di North-West Frontier Province (NW-
FP)127, sekarang dikenal sebagai Khyber Pakhtunkhwa (sejak 2010) dan 
Baluchistan dan Panchayats di Punjab dan Fasilo dan Sulh di Sindh 
adalah mekanisme non-institusional terkenal untuk penyelesaian 
sengketa. Dua jenis ADR telah dipraktikkan di Pakistan, yaitu ADR tra-
disional dan badan-badan publik ADR. Jirga/Panchayat dapat disebut 

126 Asal kata Jirga adalah dari bahasa Turki. Ada pula yang mengatakan bahwa ungkapan ini dikenal dalam 
bahasa Pashto, sebuah bahasa lisan di North-West Frontier Province Pakistan dan Afghanistan memiliki 
karakteristik fonetik serupa, yang aslinya berasal dari dialek bahasa Persia. Kata Jirga berasal dari akar kata 
Jirg berarti “cincin” atau “lingkaran”. Tapi itu secara luas disepakati bahwa Jirga berarti “perkumpulan orang” 
dalam bahasa Persia. 

127 Khyber Pakhtunkhwa, sebelumnya North-West Province Frontier, adalah provinsi di wilayah paling 
utara Pakistan. Ini merupakan nama resmi yang diberikan oleh pemerintah kolonial Inggris (sejak 1901-
1955). Provinsi ini ini dibatasi oleh Afghanistan di sebelah barat dan utara, Azad Kashmir dan wilayah utara 
(wilayah Pakistan yang dikelola dari wilayah Kashmir) di sebelah timur dan timur laut, provinsi Punjab di 
sebelah tenggara, dan provinsi Balochistan di sebelah barat daya. Pada batas barat Khyber Pakhtunkhwa, di 
sepanjang perbatasan Afghanistan, adalah wilayah kesukuan sebagai serangkaian daerah semiotonom yang 
secara etnis bersifat homogen. Peshawar adalah ibukota provinsi. Luas wilayah ini 28.773 mil persegi (74.521 
km persegi. Lihat: http://global.britannica.com/EBchecked/topic/419493/Khyber-Pakhtunkhwa.
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ADR secara tradisional sedangkan penyelesaian sengketa melalui Ko-
mite Msalehat atau SCMOCO (Small Claims and Minor Offences Courts 
Ordinance) merupakan ADR yang difasilitasi oleh badan publik.

Mekanisme peradilan informal tersebut bersifat non-yudisial dan 
dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan di tingkat nasi-
onal dan provinsi. Keberadaannya didorong pula oleh kenyataan bah-
wa aparatur pemerintah tidak cukup menyediakan infrastruktur yang 
diperlukan untuk menyelesaikan sengketa di wilayah yang terpencil 
sehingga orang-orang yang tidak memiliki akses mudah ke pengadilan 
dan tidak mampu membayar biaya litigasi kemudian mencari tempat 
alternatif kepada sistem peradilan informal yang lazim atau yang ada di 
dekat tempat tinggal mereka. 

Sebelum kolonisasi kepala suku atau kelompok kepala suku (de-
wan tetua) berhimpun dalam Jirga, dan forum ini merupakan meka-
nisme adat dalam pengaturan pra-kolonial yang diberi mandat untuk 
menyelesaikan sengketa baik pidana dan perdata di antara suku-suku 
yang ada. Jadi Jirga, yang tidak memiliki hokum acara formal, digu-
nakan sebagai pengganti pengadilan. Dengan demikian, konsep Jirga 
tertanam dalam kebiasaan di mana para kepala suku menyelesaikan 
perselisihan.

Saat ini Jirga tidak hanya digunakan sebagai praktik adat untuk 
mengadili kejahatan terhadap kesusilaan atau praktik-praktik tradisi-
onal yang berbahaya seperti Vani, suatu sistem di mana perempuan 
diberikan sebagai kompensasi, namun juga digunakan sebagai cara 
untuk rekonsiliasi, mediasi atau arbitrase untuk memberikan Restora-
tive Justice. Kepala suku dalam banyak kasus adalah anggota parlemen 
dan menteri dalam satuan pemerintahan provinsi dan juga di tingkat 
federal.

Jirga dipraktikkan dengan nama yang berbeda-beda pada wilayah 
lain di Pakistan seperti Fasilo di Sindh, Panchayat di Punjab, Jirga di Ba-
louchistan, Provinsi North West Frontier. Namun melalui perubahan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jirga ditetapkan hanya terbatas 
pada daerah NWFP dan beberapa daerah di Balouchistan. Meskipun 
demikian, tetapi Jirga secara samar-samar dilembagakan di wilayah 
lain melalui dengan dukungan, baik aktif maupun pasif, dari aparatur 
penegak hukum. Menariknya, menurut Pasal 247 ayat (7) Undang-
Undang Dasar Pakistan, yurisdiksi peradilan yang lebih tinggi (Peng-
adilan Tinggi dan Mahkamah Agung) tidak mencakup wilayah semio-
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tonom yang diakui oleh pemerintah, yang memiliki rezim hukum dan 
peradilan mereka sendiri. Meskipun melalui Undang-Undang 1976, 
yang melarang Jirga beroperasi di luar wilayah yang ditetapkan, akan 
tetapi wilayah lain mengadopsinya sebagai system peradilan informal. 

D.  MODEL-MODEL PENGAKUAN NEGARA 

Terdapat berbagai jenis atau model hubungan soal pengakuan 
negara atas keabsahan pelaksanaan kekuasaan ajudikatif oleh sistem 
peradilan informal. Di salah satu ujung spectrum tersebut, ada model 
hubungan di mana negara melarang dan menekan sistem peradilan 
non-negara, sementara di ujung lain, negara menggabungkan sistem 
peradilan non-negara ke dalam sistem hukum negara.

Ada beberapa hal yang harus dibahas sebelum penjelasan perinci 
mengenai model hubungan pengakuan negara terhadap sistem pera-
dilan informal. 

Pertama, model-model yang diidentifikasi akan memiliki hubung-
an signifikan satu sama lain. Hal ini karena satu model sering kali men-
jadi model operasional yang lebih detail dibandingkan model yang lain. 
Terdapat beberapa model yang lain disebabkan karena ada sudut pan-
dang yang mendasar. Bagian awal dari sudut pandang tersebut adalah 
keputusan oleh negara untuk secara resmi mengakui legitimasi pelak-
sanaan kekuasaan ajudikatif oleh sistem peradilan informal. Langkah 
ini mengubah hubungan dari bentuk yang informal menjadi formal, 
sehingga secara radikal mengubah sifat hubungan yang diperlukan di 
antara kedua sistem tersebut, misalnya dengan mekanisme pengawas-
an dan pengendalian. Namun seperti dikatakan oleh Bouman bahwa 
tentu saja merupakan kesalahan apabila menyamakan pengakuan de-
ngan pencantuman dalam peraturan di tingkat nasional. Bouman me-
nunjuk kepda praktik di Botswana ketika hukum adat ditolak dan tidak 
diakui oleh negara.128

Kedua, respons negara terhadap sistem peradilan informal meru-
pakan ciri hubungan, dan dengan demikian didasarkan pada asumsi 
bahwa akan selalu ada sistem negara dan sistem ini akan selalu menja-
di penting. Tentu saja, dalam konteks periode sejarah sebelumnya (ter-
utama sebelum adanya perjanjian Westphalia pada 1648) anggapan ini 
tidak benar, dan Chanock berpendapat bahwa bahkan hari-hari ini di 

128 Bouman, 1987, hlm. 289.
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banyak negara, hukum negara memiliki peran yang terbatas, “tidak ha-
nya di alam semesta normatif, tetapi juga penggunaannya untuk me-
nyelesaikan perselisihan.”129 Namun karena sistem internasional mem-
berikan negara kedaulatan atas pembuatan hukum terus berlangsung 
sampai saat ini, maka hukum negara secara teoretis dianggap mampu 
mengatur perselisihan lokal.

Ketiga, berhubungan dengan pernyataan Woodman mengenai 
pluralisme kelembagaan, yang melibatkan pengakuan dari struktur, 
kelembagaan dan proses sistem hukum lainnya. Untuk alasan ini, 
struktur hukum hibrida seperti Pengadilan Desa di PNG atau Pengadil-
an Pulau di Vanuatu tidak termasuk dalam tipologi ini karena mereka 
pada dasarnya hasil dari modifikasi oleh badan-badan negara.

Keempat, terdapat kemungkinan bahwa ada dua atau lebih mo-
del yang berbeda untuk satu hubungan dalam satu negara pada waktu 
yang sama. Sebagai contoh, di Bangladesh sistem Shalish dilembaga-
kan dalam tiga cara, yaitu yang secara tradisional dikelola oleh para 
pemimpin desa, yang dikelola oleh badan pemerintah lokal, dan dalam 
bentuk yang dimodifikasi diperkenalkan dan diawasi oleh LSM.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tulisan ini akan diiden-
tifikasi tujuh model pengakuan negara terhadap peradilan informal, 
yaitu: (i) represi terhadap sistem peradilan informal oleh sistem for-
mal; (ii) independensi peradilan informal disertai penerimaan secara 
diam-diam oleh negara; (iii) tanpa pengakuan formal akan tetapi pera-
dilan informal didukung oleh negara; (iv) pengakuan formal oleh nega-
ra atas peradilan informal akan tetapi dengan yurisdiksi yang terbatas; 
(v) pengakuan formal oleh negara dengan batas-batas yurisdiksi yang 
tegas; (vi) pengakuan formal oleh negara dengan disertai pengawasan 
dari negara; dan (vii) penggabungan sistem peradilan informal terha-
dap sistem formal.

1.  Represi Terhadap Sistem Peradilan Informal 

Model ini melibatkan negara secara aktif untuk menekan sistem 
peradilan non-negara dengan membuatnya ilegal dalam memeriksa 
dan memutus perkara (bukan hanya dengan melarang penggunaan 
kekuatan koersif oleh sistem peradilan non-negara). Model ini jarang 
terjadi akan tetapi secara resmi ada di Botswana. Botswana telah beru-

129 Chanock, 2005, hlm. 366.
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saha untuk menggabungkan hampir seluruh sistem peradilan adat ke 
dalam sistem negaranya, dan mungkin sebagai hasilnya telah mencoba 
untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi sistem peradilan infor-
mal yang bersaing sistem formal. 

Model ini dapat digunakan oleh negara untuk melarang jenis salah 
satu jenis sistem peradilan informal dan mengembangkan hubungan 
yang berbeda dengan yang sistem informal lain atau bahkan melarang 
seluruhnya. Dengan demikian, bentuk konkret dari model ini adalah 
sistem peradilan informal secara aktif akan ditekan oleh negara, mi-
salnya dengan menuntut bahwa negaralah yang berwenang untuk me-
nentukan legitimasinya. Secara ideal, maka model ini memastikan ter-
bentuknya sistem hukum yang homogen tanpa ada persaingan dengan 
sistem yang lainnya.

Dalam beberapa kasus bentuk kebijakan dalam model ini tidak da-
pat berjalan secara total tetapi hanya memaksa sistem peradilan infor-
mal menjadi tersubordinasi. Pemenuhan keadilan dan hak asasi para 
pihak akan sulit terpenuhi mengingat sistem peradilan informal akan 
bekerja tidak resmi. Manfaat yang bias diambil dari sistem peradilan 
informal seperti kecepatan, kehadiran di tingkat lokal, dan aksesibilitas 
akan menjadi hilang. Bisa juga terjadi suatu pengasingan terhadap me-
reka yang ingin menggunakan sistem peradilan informal.130

2.  Penerimaan Secara Diam-diam 

Di sebagian besar negara-negara di dunia di mana baik negara dan 
sistem peradilan negara sama-sama lemah umumnya tidak ada peng-
akuan formal yang diberikan kepada sistem peradilan informal. Teta-
pi negara ternyata “menutup mata” bahwa sistem peradilan informal 
memproses sebagian besar perselisihan, dan aktor-aktor negara sering 
secara tidak resmi mendorong ketergantungan pada sistem peradilan 
non-negara. Sejumlah riset mengkonfirmasi hal ini seperti yang ter-
jadi di (i) Timor Leste (Mearns, 2002: 26), (ii) Lesotho (Scharf, 2003a: 
18), Malawi (Scharf, 2003b), Zambia (Scharf, 2003a: 50), (iii) Mozambik 
(Scharf, 2003a: 59), (iv) Kiribati dan Nigeria (Elechi, 1996), (v) Kepulau-
an Solomon (corrin Perawatan, 2002: 210), dan (vi) Vanuatu (Forsyth, 

130 Mearns menggambarkan kondisi ini sehubungan risetnya terhadap sistem peradilan informal di Timor 
Leste. Dikatakan oleh Mearns, bahwa: “sistem lokal yang menyelesaikan sengketa dan menghukum kejahatan 
akan menjadi subordinat dan bertindak sebagai klandestin dan alternatif akan jatuh kepada sistem formal 
kecuali mereka diberi pengakuan dan diatur.” (Mearns (2002: 54).
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2007).
Dalam model ini, negara tidak aktif menekan sistem peradilan in-

formal, akan tetapi juga tidak mendukungnya. Ada empat keuntungan 
terhadap model ini. Pertama, sifat cairan hubungan tersebut memung-
kinkan kedua sistem untuk menjadi fleksibel dan dipandu oleh keada-
an lokal dalam hubungan mereka satu sama lain. Kedua, sistem per-
adilan informal dapat menentukan norma dan hukum acara sendiri, 
yang memungkinkan untuk tetap dinamis dan mempunyai legitimasi 
di tingkat akar rumput. Ketiga, sebagai satu-satunya cara untuk mene-
gakkan kepatuhan terhadap kesepakatan masyarakat, para pemimpin 
pengadilan informal harus bekerja keras untuk tetap dihormati dan 
dihargai oleh masyarakat yang mereka layani. Keempat, sistem infor-
mal sering memberikan akses terhadap keadilan di daerah yang tidak 
dilayani oleh negara dan memiliki persentase yang tinggi dari dalam 
memeriksa dan memutus perkara dengan tanpa biaya kepada negara.

Di beberapa kasus, ada negara yang secara resmi mengakui sistem 
peradilan informal dalam lingkup yang sangat terbatas, seperti di Va-
nuatu. Pengadilan negara diminta untuk memperhitungkan putusan 
adat yang telah dibuat dalam menjatuhkan pidana.131 Namun penga-
dilan tidak diperbolehkan membatalkan kasus atas dasar bahwa ia su-
dah ditangani oleh sistem peradilan informal132 dan, di Vanuatu seti-
daknya, penyelesaian adat hanya memengaruhi substansi perkara dan 
bukan sifat hukuman yang diberikan oleh negara.

3.  Tanpa Pengakuan Formal 

Contoh dari model ini adalah Komite Perdamaian di Afrika Selat-
an (Johnston dan Shearing 2002: 151). Ini adalah proyek percontohan 
yang bertujuan memperluas akses pengadilan bagi masyarakat, teru-
tama masyarakat kulit hitam yang tidak mampu. Program ini dimulai 
dengan dukungan dari kepolisian dan Departemen Kehakiman. Pada 
intinya, Komite Perdamaian menerima pengaduan dan kemudian 
mengadakan permusyawaratan dengan anggota masyarakat yang di-
anggap memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memecahkan 
perselisihan tersebut. 

131 Section 39 of the Penal Code (Amendment) Act 2006 (Vanuatu). Persyaratan serupa dijumpai di Solomon Islands.
132 Dalam putusan perkara Regina v Funifaka [1997] dinyatakan: “Pembayaran kompensasi atau permukiman 

menurut hukum adat tidak memadamkan atau melenyapkan pelanggaran. Terdakwa masih harus dihukum 
dan menebus kejahatan mereka.”
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Para anggota Komite Perdamaian memfasilitasi proses dengan 
menguraikan rencana aksi untuk membangun perdamaian. Jika salah 
satu pihak ingin menghadap kepolisian, maka anggota Komite Perda-
maian memfasilitasi ini. Tidak ada kekuatan digunakan atau meng-
ancam untuk memastikan kepatuhan. Masalah remunerasi anggota 
Komite Perdamaian diselesaikan dengan cara yang cerdik: Komite 
memperoleh pembayaran setiap berhasil memeriksa dan memutus 
perkara.133

4.  Pengakuan Formal dan Yurisdiksi yang Terbatas

Model ini melibatkan negara dalam memberikan pengakuan le-
gislatif terbatas terhadap sistem peradilan informal akan tetapi tidak 
ada yurisdiksi yang eksklusif, tanpa disertai kewenangan koersif, dan 
sangat sedikit dukungan pembiyaan dari negara. Sebuah fitur penting 
dari model ini adalah bahwa sistem peradilan informal diberikan we-
wenang untuk membentuk norma-norma prosedural, meskipun di-
batasi oleh persyaratan bahwa pembentukan itu harus sesuai dengan 
“adat dan kebiasaan.”134 Hal ini karena dalam banyak sistem pemerin-
tahan menurut hukum adat tidak mengenal pembedaan yang men-
colok antara kekuasaan legislatif dan ajudikatif. Hal penting lainnya 
adalah negara tidak berusaha untuk menjalankan banyak kekuasaan 
regulasi atas sistem peradilan informal.135

Model ini adalah model yang didukung oleh Penal Reform Interna-
tional, yang berpendapat bahwa “forum peradilan tradisional dan in-
formal harus diizinkan di wilayah hukum memiliki perkara besar, baik 
dari segi perkara perdata maupun pidana kecuali dalam kasus-kasus 
yang melibatkan pelanggaran paling serius seperti pembunuhan dan 
pemerkosaan. Perluasan yurisdiksi harus berjalan seiring dengan tidak 
adanya langkah-langkah koersif fisik.”136

133 Keberhasilan di sini dimaknai sebagai bahwa suatu kasus telah diperiksa dan diselesaikan sesuai dengan 
prinsip-prinsip dan prosedur yang ditetapkan oleh Komite. Sebanyak 60% dari dana yang diterima digunakan 
untuk proyek-proyek pembangunan daerah dan kemudian sebanyak 10% untuk biaya administrasi Komite 
dan sisanya, 30% diperuntukkan bagi anggota Komite yang terlibat dalam memfasilitasi permusyawaratan.

134 Chanock berpendapat bahwa di Afrika pandangan kekuasaan adat untuk memiliki kekuatan hukum 
semakin dikontrol karena “pertimbangan budaya yang dibuat tentang masyarakat Afrika, yang dipandang 
sebagai telah gagal menjadi ‘progresif ’ ... .”(Chanock, 2005: 342-343). Sayangnya keyakinan tersebut tampak-
nya terus berjalan hingga berakhirnya kolonialisme dan telah diabadikan oleh negara-negara independen 
seperti Samoa.

135 Dewhurst, 2004: 225.
136 Penal Reform International, 2000: 139.
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5.  Pengakuan Formal oleh Negara dengan Yurisdiksi yang Tegas

Dalam model ini setiap sistem terpisah satu dengan yang lain, dan 
yurisdiksi eksklusif atas kasus-kasus tertentu ditentukan melalui kese-
pakatan melalui undang-undang atau kontrak. Model ini juga telah di-
gambarkan sebagai “sistem peradilan paralel.”137 

Beberapa pendukung multikulturalisme berdebat untuk menga-
komodasi nilai-nilai dan tradisi yang berbeda dari kelompok-kelom-
pok minoritas agama atau lainnya melalui pluralisme hukum formal 
di mana pemerintah akan mendelegasikan aspek otoritas negara atas 
pernikahan, perceraian, dan warisan untuk menerapkan hukum adat 
setiap komunitas itu sendiri. Pluralisme hukum, dalam arti klasik ini, 
merupakan warisan kolonialisme yang tetap penting dalam dunia kon-
temporer sebagai alat untuk mengelola perbedaan budaya dan hukum 
yang mendalam dan terus-menerus di negara-negara pasca-kolonial.

Sebuah contoh yurisdiksi yang dibagi atas dasar kompetensi ab-
solut adalah Nigeria di mana kasus yang melibatkan hukum keluarga 
menurut Islam diperiksa oleh sistem pengadilan syariat.138 Sebuah con-
toh mengenai yurisdiksi yang disusun berdasarkan geografi adalah Pa-
nama, di mana pengadilan informal bagi Indian diatur secara internal, 
meskipun hal ini di bawah yurisdiksi pemerintah pusat.139 Kemudian, 
contoh yurisdiksi berdasarkan etnis adalah bentuk pengadilan di ba-
nyak negara Amerika Latin di mana sejumlah besar konstitusi baru-
baru ini diubah untuk mengakui hak masyarakat adat guna menerap-
kan hukum adat mereka sendiri.140 Sebagai contoh dapat dikemukakan 
ketentuan Konstitusi Kolombia, yang menyatakan bahwa: “Pihak ber-
wenang dari masyarakat adat dapat melaksanakan fungsi yurisdik-
si dalam wilayah mereka sesuai dengan norma-norma dan prosedur 
mereka, asalkan mereka tidak bertentangan dengan Konstitusi dan un-
dang-undang. Undang-undang harus mengatur yurisdiksi khusus ini 
dalam berhubungan dengan sistem peradilan nasional.”141

Namun demikian, ketentuan konstitusional itu secara umum be-

137 Dewhurst, 2004.
138 Oba, 2004, hlm. 130.
139 Horton, 2006, hlm. 830.
140 Alasan untuk perubahan konstitusional tersebut dapat ditemukan di International Labour Organization 

Konvensi tentang Masyarakat Adat dan Adat yang menentukan: Masyarakat tersebut berhak untuk memperta-
hankan adat istiadat dan lembaga mereka sendiri, di mana ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia 
menurut sistem hukum nasional dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

141 Pasal 246.



SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK

94

lum dapat dilaksanakan dengan baik. Pengadilan di Amerika Latin me-
miliki masalah yang unik. Meskipun sebagian besar konstitusi saat ini 
telah mengakui multikulturalisme dan pluralisme hukum, akan tetapi 
legislatif telah gagal untuk menjawab pertanyaan penting tentang ba-
gaimana pelembagaan hukum adat atau hukum lainnya terkait dengan 
hukum negara. Akibatnya, pengadilan tidak memiliki pedoman legis-
latif yang bersifat substantif untuk menguji kegiatan atau keputusan 
sistem peradilan informal tersebut. Tidak mengherankan, dalam kasus 
Peru, pengadilan informal pada umumnya dibenci oleh pengadilan 
formal.142

Namun ada beberapa masalah dengan model ini. Pertama, pemi-
sahan berdasarkan geografi memunculkan masalah sehubungan de-
ngan persamaan di muka hukum. Argumen-argumen ini telah dikaji 
secara mendalam oleh Webber.143 Webber menyimpulkan bahwa “ke-
tika orang berpikir lebih hati-hati tentang kebebasan, kesetaraan, dan 
relevansi budaya hukum, ada keadaan di mana sistem paralel keadilan 
Aborigin dianggap lebih dapat diterima dan dianggap tepat. Dewhur-
st144 menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut dapat diatasi dengan 
membiarkan semua terdakwa, yaitu kalangan Aborigin dan non-Abo-
rigin untuk memilih sistem di mana mereka akan diadili. Kedua, tidak 
adanya regulasi dari negara berarti ada kemungkinan bahwa akan ada 
penyalahgunaan kekuasaan, terutama pada perkara seperti kasus yang 
melibatkan perempuan dan anak-anak. Webber menunjukkan bahwa 
kekhawatiran tersebut mengangkat isu yang lebih umum dari keper-
cayaan terhadap institusi nonnegara dan tampaknya untuk mengatasi 
ini mungkin mengharuskan lembaga-lembaga ini “diciptakan kemba-
li” dengan cara yang akan memungkinkan untuk sistem pemeriksaan 
seperti tidak ada, atau ada dalam bentuk yang berbeda, seperti ber-
langsung pada ratusan tahun yang lalu.145 Kekhawatiran ketiga yang di-
bangkitkan oleh Horton adalah otonomi teritorial dan politik pribumi 
dapat digunakan untuk membenarkan pengabaian negara dan memi-
sahkan diri.146

142 Faundez, 2003: 57.
143 Webber, 1993, hlm. 147-155.
144 Loc. cit.
145 Op. cit., hlm. 147.
146 Op. cit., hlm. 835.
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6.  Pengakuan dan Pengawasan oleh Negara 

Dalam model ini negara mengakui sistem peradilan informal un-
tuk menerapkan yurisdiksinya, dan juga memberikan dukungan dalam 
hal menggunakan kekuatan koersif untuk menegakkan putusan yang 
telah dijatuhkan. Pelaksanaan yurisdiksi eksklusif ditunjukkan di mana 
seseorang yang telah ditangani oleh satu sistem tidak bisa mengajukan 
perkaranya kepada sistem pengadilan lainnya. Namun tidak eksklusif 
karena tiap orang dapat mengajukan banding dari sistem peradilan in-
formal kepada peradilan negara. 

Mekanisme ini untuk menanggapi situasi di mana ada sejumlah 
persyaratan yang saling bersaing, yaitu: (i) dukungan negara bagi sis-
tem peradilan informal dalam hal penegakan dan sumber daya yang 
dibutuhkan, (ii) kebutuhan sistem peradilan informal untuk berope-
rasi sesuai dengan nilai-nilai yang mendasari kerangka konstitusional 
negara, dan (iii) keinginan untuk mempertahankan sistem peradilan 
informal karena ada keunggulan dalam hal aksesibilitas, legitimasi, ke-
cepatan, kesederhanaan, informalitas, pendekatan holistik, dan rele-
vansi budaya. Dengan model seperti ini dipandang akan memberikan 
dukungan yang cukup untuk sistem peradilan informal tetapi juga me-
nolak godaan (dan tekanan politik) untuk mengatur dan memodifika-
sinya.

7.  Penggabungan Terhadap Sistem Formal

Model terakhir ini menggabungkan sistem peradilan informal se-
penuhnya ke dalam sistem negara menjadi “tingkat terendah dalam 
keluarga pengadilan berdasarkan Konstitusi.” Model ini telah diadopsi 
di beberapa negara Afrika, misalnya Botswana dan Nigeria. 

Model ini dalam banyak hal sangat dekat dengan struktur ‘hybrid’ 
dari pengadilan desa karena idenya adalah untuk menarik sistem per-
adilan informal ke dalam sistem negara, bukan menciptakan sistem 
hibrida baru dari awal. Hal ini juga mirip dengan model ke-6 di atas. 
Hanya perbedaannya adalah (i) sistem peradilan informal dipahami 
sebagai bagian dari sistem negara, (ii) menggunakan norma-norma 
dan prosedur yang ditetapkan oleh negara, dan (iii) peradilan memiliki 
sedikit ruang untuk mengembangkan diri secara organik. 
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E.  PERADILAN ADAT: PERADILAN INFORMAL DI 
INDONESIA

1.  Pertumbuhan Tradisi Hukum Adat

Eksistensi pengadilan adat adalah untuk menegakkan hukum 
adat.147 Mengutip Abdurahman dinyatakan bahwa jauh sebelum aga-
ma Islam masuk di Indonesia, negeri yang serba ragam penduduknya 
ini sudah melaksanakan tata tertib peradilannya menurut hukum adat. 
Hingga masuknya pemerintahan Kolonial Hindia Belanda keberadaan 
peradilan adat masih tetap berlangsung. Secara hukum, keberadaan 
peradilan adat tersebut diakui secara terpisah dan bertahap dalam ber-
bagai wilayah yang kemudian dikuasai oleh pemerintah kolonial Hin-
dia Belanda. Baru kemudian pada 18 Februari 1932 dengan Stb. 1932 
No. 80 tentang Peraturan Peradilan Adat (Inheemse Rechtspraak in Rec-
htstreeks bestuurdgebied).148

Adat sering dianggap sebagai salah satu dari tiga unsur utama dari 
pluralitas hukum di Indonesia, yang meliputi hukum nasional, hukum 
Islam, dan hukum adat. Dalam hukum Indonesia, ketiga unsur meru-
pakan sebagai sumber hukum. Dan, ada berbagai macam makna da-
lam penggunaan kata adat itu sendiri. 

Adat dapat merujuk kepada pengertian tradisi, ritual, perilaku 
yang tepat, dan aturan atau praktik-praktik kehidupan sosial. Misal-
nya, dalam percakapan sehari-hari, “adat Jawa” bisa berarti cara orang 
Jawa yang melakukan hal-hal secara umum. Jika mereka mengatakan 
“pakaian adat”, itu berarti jenis pakaian tradisional yang digunakan da-
lam ritual atau upacara. Kelompok etnis, yang berjumlah sekitar 300, 
biasanya menjadi pembawa adat. 

Pada asasnya, terminologi hukum adat berasal dari kata adatrecht 
digunakan Snouck Hurgronie dan dipakai sebagai terminologi teknis 
yuridis oleh van Vollenhoven. Kemudian, terminologi hukum adat Za-
man Hindia Belanda diatur ketentuan Pasal 11 Algemene Bepalingen 
van Wetgeving voor Indonesia (AB) dengan terminologi godsdientige 
wetten, volksinstelingen en gebruiken, ketentuan Pasal 75 ayat 3 Reg-

147 Berdasarkan kesimpulan Hasil Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional pada tahun 
1976 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), maka Hukum Adat diartikan 
sebagai, “hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di 
sana-sini mengandung unsur agama.”

148 Abdurrahman, “Penyelesaian Sengketa Hukum Adat Antara Peradilan Adat dan LembagaAdat”; 
dalam dalam Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia , 2003,  AMAN Jakarta, hlm. 124.
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lement op het Beleid der Regeling van Nederlands Indie (RR) dengan 
terminologi Instellingen en gebruiken des volks, berikutnya menurut 
ketentuan Pasal 128 Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch In-
die atau Indische Saatsregeling (IS) digunakan terminologi godsdientige 
wetten en oude herkomsten dan berdasarkan ketentuan Stb. 1929 No-
mor 221 jo. Nomor 487 terakhir digunakan terminologi adatrecht.

Meskipun terminologi hukum adat itu belum diketahui, penelitian 
tentang topik ini telah lama dilakukan oleh para orientalis Inggris dan 
Belanda di Indonesia. Penelitian hukum adat dilakukan secara paralel 
dengan penelitian bahasa, kebiasaan, dan hukum rakyat. Ini bidang 
pekerjaan yang disebut sebagai studi etnologis. Van Vollenhoven, sar-
jana Belanda yang kemudian dianggap sebagai perintis hukum adat, 
mengharga dan mengutip karya-karya pejabat Inggris selama pendu-
dukan mereka atas Bengkulu, dan akhirnya seluruh Indonesia, dari 
pertengahan abad ke-18 sampai tahun 1824.

Nama pertama yang disebut William J. Marsden, seorang residen 
Inggris di Bengkulu 1771-1779. Marsden telah melakukan penelitian 
yang luas di Sumatra dan dipublikasikan dalam sebuah buku berjudul 
The History of Sumatra pada tahun 1783. Meskipun topik hukum adat 
itu hanya disebut dalam sebagian kecil buku itu, namun Marsden te-
lah menggambarkan struktur sosial, hukum waris, dan hukum pidana, 
khususnya di kalangan masyarakat Rejang di Sumatra Selatan. Setelah 
membaca karya Marsden, Van Vollenhoven menganggapnya sebagai 
pelopor studi hukum adat.149 Pejabat Inggris berikutnya adalah Raff-
les, Letnan-Gubernur di Hindia Belanda selama pendudukan Inggris 
1811-1816. Bidang studi Raffles termasuk Melayu, Jawa, dan Bengku-
lu. Menurut Raffles, hukum adat di Indonesia telah dicampur dengan 
kepercayaan masyarakat lokal. Pada masa pemerintahan Raffles, Islam 
telah menjadi sumber hukum di kerajaan-kerajaan di Jawa, sedangkan 
daerah perdesaan dipengaruhi oleh agama Hindu.

Peneliti Inggris ketiga adalah John Crawford, seorang dokter yang 
bertugas Pulau Pinang dan Jawa pada 1808-1811, dan menerbitkan la-
poran dalam sebuah buku, History of the East Indian Archipelago, pada 
tahun 1820. Menurut Crawford, yang mengikuti pendapat Marsden 
dan Raffles, hukum adat masyarakat adat Melayu di Hindia Timur telah 

149 Soekanto, 1981, Meninjau Hukum Adat: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, Jakarta, Rajawali, 
hlm. 9.
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berbaur dengan adat, hukum Islam, dan Hindu.150 Ketika Hindia Belan-
da diserahkan kembali oleh Inggris kepada Belanda pada tahun 1816, 
penelitian hukum adat yang dilakukan oleh pejabat Inggris akhirnya 
mereda. Hukum adat tidak muncul lagi sebagai wacana publik sampai 
munculnya apa yang disebut sebagai “penjaga baru” pada akhir abad 
ke-20.151

Penjaga baru pada studi hukum adat terutama terdiri dari 3 sarja-
na Belanda: Wilken, Liefrinck, dan Snouck Hurgronje, yang aktif pada 
periode akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Wilken adalah put-
ra dari seorang misionaris Kristen di Minahasa. Selain sebagai pejabat 
kolonial Belanda (Ambtenaar) dengan pengalaman kerja di tempat 
yang berbeda di Indonesia (Buru, Gorontalo, Minahasa, Sipirok, dan 
Mandailing), ia juga telah melakukan banyak penelitian tentang hu-
kum dengan menggunakan metode etnologi komparatif (vergelijken 
de Ethnologie). Setelah memeriksa karya Wilken, van Vollenhoven me-
nyimpulkan bahwa menurut Wilken, hukum adat adalah hukum rak-
yat yang telah dipengaruhi oleh Islam dan Hindu. Dengan demikian, 
Wilken menegaskan apa yang telah dinyatakan oleh Marsden, Raffles, 
dan Crowford.

Sosok berikutnya adalah FA Liefrinck (1853-1927), yang juga be-
kerja sebagai pejabat kolonial di berbagai tempat yang berbeda seperti 
Bali, Lombok, Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Meskipun ia tidak 
menggunakan terminologi hukum adat, namun penelitian yang dila-
kukannya, khususnya yang dilakukan di Bali, menyangkut hukum ta-
nah, pajak tanah kerajaan, dan susunan desa. Di Bali, menurut Liefrin-
ck, tidak ada percampuran antara hukum agama (Hindu) dan hukum 
adat pribumi seperti yang terjadi di banyak daerah lain di Indonesia.152

Sosok terakhir dalam kelompok ini adalah Snouck Hurgronje. Dia 
berangkat ke Indonesia pada tahun 1889, dan 2 tahun kemudian diang-
kat sebagai penasihat untuk urusan adat dan Islam. Selama tugasnya, 
ia meluangkan waktu melakukan penelitian dan menulis banyak buku 
tentang budaya dan adat istiadat masyarakat adat. Di antara karyanya 
adalah “De Atjehers” (1893-1894) dalam 2 jilid dan Het Gajoland (1903). 
Semua buku dan laporan yang ia tulis adalah hasil sistematika data “di 
belakang meja” karena ia tidak pernah pergi ke lapangan secara lang-

150 Ibid., hlm. 14.
151 Ibid., hlm. 33.
152 Ibid., hlm. 35.
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sung tetapi sebaliknya, mengundang informan penduduk di Kutaraja 
untuk diwawancarai. Dalam tulisannya, ia membedakan dengan je-
las hukum rakyat dari hukum negara, hukum kebiasaan dan hukum 
tertulis, serta hukum adat dan hukum agama. Kontribusi yang paling 
penting dari Snouck Hurgronje untuk mempelajari hukum adat adalah 
definisinya tentang hukum adat.153

Van Vollenhoven tertarik dalam studi hukum adat sejak awal abad 
ke-20, sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial untuk mengakhiri 
dualisme hukum di Hindia Belanda, yang telah disahkan sejak Rege-
ringsreglement 1854.154 Dalam sistem hukum yang dualistik ini, warga 
Eropa Belanda dan lainnya mematuhi undang-undang yang diguna-
kan di Belanda, sementara masyarakat adat, termasuk kalangan Cina, 
mematuhi hukum adat masing-masing. Pada tahun 1901, pada usia 
27 tahun, van Vollenhoven, doktor hukum belia, adalah kepala depar-
temen hukum adat di Universitas Leiden. Pada tahun 1906, ia mulai 
menulis buku tentang prinsip-prinsip hukum adat, yaitu Het Adatrec-
ht van Nederlands Indie. Jilid pertama diterbitkan 12 tahun kemudian 
(1918), yang berisi informasi dan data tentang hukum adat. Dia menge-
lompokkan bahan sesuai dengan konsep wilayah hukum adat (adatrec-
htskringen). Jilid kedua diterbitkan pada tahun 1931, yang berisi adat 
hukum Asing Timur (Cina, Arab, dan India), sedangkan jilid ketiga ber-
isi tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan hukum adat.155

Pada tahun 1909, berdasarkan proposal yang diajukan oleh van 
Vollenhoven, pemerintah membentuk Commissie van het Adatrec-
ht. Dia diangkat memimpin komisi tersebut. Pada tahun 1910 komi-
si menerbitkan “Adatrechtbundels”, yang berisi informasi dan artikel 
tentang hukum adat, berdasarkan risalah rapat dan keputusan hakim 
di pengadilan adat. Sampai akhir tugasnya, komisi telah menerbit-
kan himpunan itu sebanyak 42 jilid.156 Selanjutnya pada tahun 1914, 
komisi itu juga menerbitkan laporan yang berjudul Pandecten van het 
Adatrecht. Sampai akhir tugasnya, telah ada 10 jilid yang telah diter-
bitkan. Laporan mayoritas berisi putusan hakim dalam perkara adat. 

153 Ibid., hlm. 36.
154 C. Fasseur, “Dilema zaman kolonial: Van Vollenhoven dan perseteruan antara hukum adat dan 

hukm Barat di Indonesia,” dalam Jamie S. Davidson, Jamie S.; David Henley; Sandra Moniaga, 2010, Adat dalam 
Politik Indonesia. Jakarta: KITLV-Jakarta & Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 58.

155 R. van Dijk, 2006, Pengantar Hukum Adat Indonesia (diterjemahkan oleh A. Soehardi). Bandung: Penerbit 
Mandar Maju, hlm. 13.

156 Ibid., hlm. 13.
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Van Vallehhoven juga telah menulis buku tentang hukum adat, yang 
terkenal adalah Meskenning van het adatrecht (1909), Een adatwetbo-
ekje voor Nederlandsch-tumit Indiё (1910), De Indonesiёr en zijn grond 
(1919), dan De ontdekking van het adatrecht (1928).157

Sesungguhnya, van Vollenhoven tidak sepenuhnya menolak kebi-
jakan kodifikasi dan unifikasi hukum yang akan diberlakukan di Hin-
dia Belanda. Yang ia tentang adalah cara yang digunakan, yaitu dengan 
menggunakan model dan prinsip sistem hukum Eropa. Ini tidak adil 
dan ketinggalan zaman. Masyarakat adat adalah kelompok mayoritas 
di Hindia Belanda, sedangkan orang Eropa serta Timur Asing adalah 
minoritas. Dengan demikian, kepentingan minoritas harus memberi 
jalan kepada yang mayoritas.158 Secara akademis, setiap bangsa di du-
nia ini, termasuk Indonesia, memiliki karakteristik khas dan martabat. 
Semua bakat itu merupakan karunia Tuhan dan berhak untuk berkem-
bang secara alami.159 Hukum adat, menurut van Vollenhoven, adalah 
ciptaan asli dari masyarakat adat Nusantara-Melayu, khususnya Indo-
nesia. Tuhan memberikannya kepada mereka. Oleh karena itu, hukum 
adat harus dilihat dengan benar. Van Vollenhoven sebenarnya seorang 
ahli yang menghargai kearifan lokal. Dia juga membela posisi hukum 
adat yang mayoritas, ketika menghadapi kepentingan kolonialis Ero-
pa, yang cenderung membuat semuanya menyerupai Eropa. Posisinya 
penting dalam menghadapi semangat Eropa ini.160

Kekagumannya terhadap hukum adat tumbuh sering dengan per-
ubahan semangat akademik di Eropa. Ada gerakan di kalangan aka-
demisi di Eropa yang berpaling dari rasionalisme dan materialisme 
menuju penghargaan terhadap spiritualisme dan kearifan lokal Timur. 
Para sarjana Eropa secara bertahap menyadari bahwa selama ini mere-
ka telah memberlakukan hukum adat dari sudut pandang Eropa, yaitu 
dari pandangan Justianus-Napoleon. Mereka tidak dapat membeda-
kan hukum adat dengan hukum Islam. Mereka mengikuti prinsip “re-
ceptio in complexu” yang berarti hukum yang digunakan dalam sebuah 
masyarakat adalah sesuai dengan agama yang dianut oleh penduduk 
tersebut. Sekarang mereka menyadari bahwa konsep-konsep akademis 
dan teori-teori yang diciptakan oleh cendekiawan Barat tidak bisa di-

157 Soekanto, Op. cit., hlm. 138.
158 Soepomo, 1989, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 6.
159 Soekanto, Op. cit., hlm. 151.
160 Soepomo, Op. cit., hlm. 7.
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terapkan secara sewenang-wenang untuk semua masyarakat. Mereka 
harus menyesuaikan diri dengan kondisi setempat. Konsep hukum, 
seperti eigendom, bezit, anderfpacht, tidak dikenal dalam budaya asli 
Indonesia. Masyarakat lokal memiliki konsep dan istilah tersendiri un-
tuk hal-hal seperti itu.161 

Setelah kematian van Vollenhoven di tahun 1933, perkembangan 
hukum adat baik di forum akademis dilanjutkan oleh murid-muridnya. 
Yang paling menonjol adalah Barend ter Haar BZN. Selama hidupnya, 
van Vollenhoven meneliti hukum adat dari Belanda, sementara ter 
Haar bekerja di Hindia Belanda. Salah satu buku yang paling mudah 
dibaca dari ter Haar adalah buku “Beginselen en Stelsel van het Adat-
recht”, diterbitkan pada tahun 1939. Buku ini menjadi buku teks popu-
ler hukum adat di universitas-universitas di Indonesia segera setelah 
kemerdekaan, bahkan sampai akhir milenium kedua. Pada tahun 1948 
buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh 2 antropolog AS 
terkemuka dari Institute of Pacific Relations-New York, yaitu A. Arthur 
Schiller dan E. Adamson Hoebel, berjudul “Hukum Adat di Indonesia.”

Jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1998, diikuti oleh gerakan de-
sentralisasi yang cepat, telah membawa dampak besar pada berbagai 
bidang masyarakat. Perubahan yang paling langsung melibatkan pe-
ran yang lebih besar bagi pemerintah daerah, bersamaan dengan me-
lemahnya kekuasaan Presiden. Bersamaan dengan itu, gerakan untuk 
“menyelamatkan” adat dari bahaya modernisasi dan globalisasi sema-
kin kuat di banyak daerah. Upaya untuk menempatkannya sebagai da-
sar otonomi daerah sedang berlangsung, didukung oleh amendemen 
UUD pada tahun 1999-2002, telah menambahkan rasa hormat terha-
dap masyarakat adat. Adat sedang dihidupkan kembali dalam penger-
tian yang bersifat holistik.

Sebagai contoh adalah perkembangan yang terjadi pada masyara-
kat Enggano, sebuah pulau terluar dalam wilayah Kabupaten Bengkulu 
Utara, yang baru-baru ini menetapkan 4 hukum adat baru.162 Aturan 
adat ini merupakan perubahan aturan lama. Dalam hal ini, menurut 
Kepala Suku Kaitora Rafli Zen Kaitora, mengatakan bahwa hukum adat 
yang ada sekarang memang perlu disesuaikan dengan kondisi zaman 
sekarang tanpa menghilangkan inti hukum adat dari leluhur. Penetap-

161 Soekanto, Op. cit., hlm. 41.
162 Kompas, Selasa, 4 Februari 2014, hlm. 23.
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an 4 hukum adat baru tersebut meliputi hukum adat mengenai per-
nikahan, pengelolaan lahan, pemanfaatan terumbu karang, dan masa 
berkabung terkait kematian kepala suku. Perubahan hukum adat itu 
disepakati dalam musyawarah adat yang dipimpin “paabuki” atau ko-
ordinator kepala suku. Terdapat 5 suku di Enggano, yaitu Kaitora, Kau-
no, Kaharubi, Kaahua, dan Kaaruba.

Terkait izin pengelolaan lahan, misalnya, jika dahulu izin pengelo-
laan lahan hanya cukup kepada pemerintah setempat, kini diperketat. 
Penewa lahan harus pula mendapat izin dari kepala suku. Maksimal 
lahan yang digarap 2 hektar dan selama masa penggarapan tidak boleh 
dipindahtangankan. Jika dalam 6 bulan lahan tidak diolah, maka izin 
garap tidak berlaku lagi.

Adapun terkait hukum pemanfaatan terumbu karang, pasir, dan 
karang di pantai Enggano, siapa pun tidak diperkenankan mengambil 
pasir dan karang dari pantai Enggano, keculi penduduk asli untuk ke-
perluan mendirikan rumah.

Hukum adat biasanya disampaikan melalui tradisi lisan, tapi di se-
bagian di sejumlah daerah sudah ada upaya mengodifikasi atau mem-
bukukan hukum adat yang dilakukan pemerintah, LSM dan/atau to-
koh adat setempat. Di Kalimantan Tengah, misalnya, pada tahun 1996 
sekelompok LSM dan cendekiawan dari suku Dayak, bersama-sama 
dengan pemerintah provinsi, mengeluarkan buku hukum adat. Buku 
tersebut mencakup prosedur dan sanksi untuk berbagai pelanggaran, 
termasuk perselingkuhan; hubungan seksual/kehamilan sebelum ni-
kah; pembunuhan; pencurian dan perampokan; dan fitnah.163 Bebera-
pa kabupaten di Kalimantan Barat juga sedang menyusun buku hukum 
adat setempat.

2.  Pelembagaan untuk Penyelesaian Sengketa

Bagi masyarakat Indonesia, konsep peradilan ternyata bukanlah 
hal yang baru dikenal setelah masuknya hukum kolonial.164 Jauh se-
belum kedatangan bangsa-bangsa lain, yang menawarkan sistem hu-
kumnya, di semua komunitas masyarakat di wilayah Nusantara, telah 
berlangsung proses “menyelesaikan sengketa” berdasarkan mekanis-
me yang beragam yang bertujuan untuk “mengembalikan keseim-

163 Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah (1996) Lembaga Kedamangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di 
Provinsi Kalimantan Tengah; Palangkaraya: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

164 Bagir Manan, 2004, Hukum Positif, Yogyakarta:Penerbit UII Press, hlm. 24.
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bangan sosial” melalui pemberian keadilan kepada para pihak. Proses-
nya berlangsung dan terkelola oleh lembaga-lembaga adat atau lokal, 
yang dari segi bentuknya sangat beragam. Ada yang berada di bawah 
kewenangan lembaga yang khusus, sedangkan di sebagian tempat la-
innya diselenggarakan oleh lembaga yang tidak secara khusus mena-
ngani sengketa. Sebagai sebuah alat yang telah dimiliki dalam waktu 
yang lama, maka jejak-jejak yang menggambarkan keberadaannya 
masih bisa dilacak. Di beberapa tempat, malah bentuk nyatanya masih 
bisa disaksikan dan terus dipraktikkan hingga sekarang. 

Dikaji dari perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia 
saat ini (ius constitutum) terminologi hukum adat dikenal dengan is-
tilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “living law”, “nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum ti-
dak tertulis”, “hukum kebiasaan”, “hukum Indonesia asli”, dan lain seba-
gainya. Selain itu, terminologi hukum adat beserta masyarakat adatnya 
mempunyai korelasi erat, integral dan bahkan tak terpisahkan yang la-
zim diungkapkan dalam bentuk petatah petatih.165

Peradilan adat dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Indone-
sia, lazim dikenal dengan terminologi “sidang adat”, “para-para adat”, 
“pokara adat”, atau “rapat adat”, serta ungkapan beragam sesuai ke-
khasan bahasa lokal setempat. Teknis yuridis istilah peradilan adat 
terdapat dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
bagi Provinsi Papua.166 Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf d UU Nomor 18 
Tahun 2004 tentang Perkebunan menyebutkan, “ada pranata dan pe-
rangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati”, dan uu 
Nomor 1/drt/1951 Tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Me-
nyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-
Pengadilan Sipil. Penjelasan Pasal 67 ayat (1) angka 4 UU Nomor 41 
Tahun 1999 jo. UU 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan menyebutkan, 
“ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang 
masih ditaati”.

Eksistensi berlakunya hukum adat selain dikenal dalam instrumen 
hukum nasional juga diatur instrumen Internasional. Ketentuan Pasal 
15 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCP-

165 Mohd. Din, “Aspek Hukum Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia”, Makalah Penelitian Eksistensi 
Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya”, di Banda 
Aceh, tanggal 27-29 Juni 2010, hlm. 5.

166 UU No. 21/2001 telah diubah dengan Perpu No. 1/2008 yang kemudian disahkan sebagai UU No. 35/2008.
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R)167 menyebutkan bahwa, “Nothing in this article shall prejudice the 
trial and punishment of any person for any act or omission which, at 
the time when it was committed, was criminal according to the general 
principles of law recognized by the community of nations”. Kemudian 
rekomendasi dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang 
“The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” dinyatakan 
bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara 
(terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman ko-
lonial), pada umumnya bersifat “obsolete and unjust” (telah usang dan 
tidak adil) serta “outmoded and unreal” (sudah ketinggalan zaman dan 
tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya karena sistem hukum di be-
berapa negara tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada 
“diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terha-
dap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh Kongres PBB 
dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perubahan dan di-
namika masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi sedangkan di sisi 
lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan 
sebagai kebijakan legislasi168 bersifat parsial ternyata eksistensi hukum 
pidana/perdata adat beserta peradilan adat tersebut dapat dikatakan 
antara “ada” dan “tiada”. 

Ada sementara pendapat bahwa ditinjau dari perspektif UU No-
mor 1 dart Tahun 1951 maka eksistensi Pengadilan Adat mulai tidak 
diakui dan dihapuskan yang berlanjut setelah dikodifikasikan UU Po-
kok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970), yang kemudi-
an diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, jis UU Nomor 4 Tahun 
2004, UU Nomor 48 Tahun 2009) tidak dikenal lagi eksistensi Peng-
adilan Adat. Pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Dar. 1951 dikatakan 
bahwa “Pada saat akan berangsur-angsur akan ditetapkan Menteri Ke-
hakiman dihapuskan…segala Pengadilan Adat (inheemse rechspraak 
in rechtstreekbestuurd gebied) kecuali peradilan agama jika peradilan 
itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari 
peradilan Adat”. Kemudian, penjelasan autentik pasal tersebut me-

167 Telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 12/2005.
168 M. Cherif Bassiouni, Substantive Criminal Law, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illionis, USA, 

1978, hlm. 78, dikutip dari: Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan 
Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 3 menyebutkan tiga tahap kebijakan yaitu kebijak-
an, pada tahap formulasi (proses legislasi), tahap aplikasi (proses peradilan/yudisial) dan tahap eksekusi 
(proses administrasi).
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nyebutkan dasar pertimbangan penghapusan peradilan adat karena 
peradilan adat tidak memenuhi persyaratan sebagai alat perlengkapan 
pengadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh UUDS dan tidak dike-
hendaki rakyat.

Akan tetapi, penghapusan peradilan adat dalam konteks di atas, 
hakikatnya tidak menghapuskan jenis peradilan adat dalam bentuk 
lain, yaitu peradilan desa (dorpjustitie). Aspek dan dimensi ini bertitik 
tolak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU drt 1 Tahun 1951 yang 
menegaskan bahwa, “Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak 
sedikit pun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini 
telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 3a Rechterlijke Organisatie”. Konklusi 
dasar konteks di atas, tersirat dan tersurat menentukan peradilan adat 
yang dihapuskan berdasarkan undang-undang darurat adalah pera-
dilan adat dalam arti inheemsche rechtspraak, sedangkan kewenangan 
peradilan adat yang dilakukan oleh kepala-kepala kesatuan masyara-
kat hukum adat, yaitu peradilan desa (dorpjustitie) tetap dilanjutkan.

Padahal sebelumnya, pada zaman Hindia Belanda Peradilan Adat 
dikenal dalam dua bentuk, yaitu Peradilan Pribumi atau Peradilan Adat 
(Inheemsche rechtspraak) dan Peradilan Desa (Dorpjustitie). Kemudian 
dimensi ini berlanjut pada zaman pendudukan Jepang peradilan adat 
tetap diakui dan berlangsung, walaupun UU Nomor 14 Tahun 1942 
(diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 1942), telah menyederhanakan 
sistem peradilan di mana perbedaan peradilan gubernemen dan per-
adilan untuk orang pribumi telah dihapuskan. Sudikno Mertokusumo 
menyebutkan bahwa di Sumatra peradilan adat dengan tegas dinya-
takan tetap berlaku dan dipertahankan berdasarkan Pasal 1 Undang-
Undang tentang Peraturan Hakim dan Mahkamah (Sjihososjiki-rei) 
yang dimuat dalam Tomi-seirei-otsu No. 40 tanggal 1 Desember 1943.169

Dikaji dari perspektif yuridis, teoretis, sosiologis dan filosofis im-
plisit dan eksplisit eksistensi Peradilan Adat harus diakui. Aspek dan 
dimensi ini bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2), Pasal 
28I ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 Ketetapan MPR Nomor IX/
MPR/2001, UU Nomor 17 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 
7 Tahun 2005. Konklusi dasar dari ketentuan tersebut hakikatnya di-
atur, diakui, dan dihormatinya eksistensi kesatuan masyarakat adat 

169 Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan 
Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 13-42.
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beserta hak-hak tradisionalnya. Kemudian, adanya penghormatan ter-
hadap identitas budaya, keragaman budaya bangsa dan hak masyara-
kat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia sehingga selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban. Berikutnya, diakuinya 
eksistensi tentang badan-badan peradilan sebagai bagian kekuasaan 
kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, dimensi ketentuan tersebut dikaji dari perspektif yuri-
dis, berarti secara konstitusional politik hukum mengakui hak-hak 
tradisional kesatuan masyarakat hukum adat in casu peradilan adat. 
Perspektif filosofis, adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi 
nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia oleh negara termasuk 
juga hak dalam hal melaksanakan peradilan yang kemudian harus di-
jabarkan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman Indonesia. Per-
spektif sosiologis, peradilan adat sebagai bagian hak tradisional kesa-
tuan masyarakat hukum adat dalam kenyataannya masih hidup dalam 
masyarakat. Fakta sosiologis ternyata relatif tidak mendapat penga-
kuan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman. Perspektif teoretis, 
adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi hak-hak tradisional 
kesatuan masyarakat hukum adat hendaknya harus ditindaklanjuti 
oleh negara dengan peraturan perundang-undangan bersifat nasional. 
Konsekuensi logis dimensi ini berarti pengakuan hak-hak tradisional 
masyarakat hukum adat dalam UUD NKRI 1945, seharusnya eksisten-
si peradilan adat juga imperatif diakui dalam undang-undang. Tetapi 
realitanya, ternyata sampai kini belum ada undang-undang berlaku 
secara nasional yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi per-
adilan adat.

Dalam tataran kebijakan legislasi yang bersifat lokal eksistensi Per-
adilan Adat tetap diakui. Pada masa kini, justru peradilan adat diakui 
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khu-
sus Bagi Provinsi Papua dan untuk daerah Aceh Nanggroe Darussalam 
sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
eksistensi Pengadilan Adat masih diterapkan dan dikenal dengan isti-
lah Peradilan Adat Gampong atau Peradilan Damai.170 

170 Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 di Aceh penjabarannya dibuat ketentuan perundang-undangan 
dalam bentuk Qanun yang berhubungan dengan hukum adat seperti Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Lembaga Adat. Kemudian selain dibuat Qanun Aceh (Qanun tingkat provinsi) terdapat juga Qanun-qanun 
tingkat kabupaten/kota antara lain di dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 
tentang Hukum Adat Gayo. Di Aceh, pengadilan adat yang dikenal dengan istilah Pengadilan Gampong atau 
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Ketentuan Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Kekuasaan ke-
hakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan”, berikutnya ayat (2) berbunyi, 
“Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat 
tertentu”. Kemudian, dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus 
Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Pa-
pua disebutkan bahwa, “penyelenggaraan peradilan adat diurus oleh 
hakim adat”.

Ternyata, upaya intervensi dan penundukan sistem peradilan 
adat, tidak terlalu berhasil meminggirkan praktik ini dari keseharian 
masyarakat. Kenyataan ini membuktikan, betapa kemampuan berta-
han dari sistem ini sungguh sangat luar biasa. Luar biasa, karena upaya 
dan strategi pemberangusannya demikian sistemik. Sistemik, karena 
ruangnya tidak hanya berada pada aras kebijakan, tetapi sekaligus juga 
pada aras yang lebih praksis melalui tindakan nyata di lapangan oleh 
aparat hukum negara, stigmatisasi negatif dan pelucutan kepercayaan 
komunitas pemangkunya. Di bawah tekanan seperti ini, peradilan adat 
masih bisa membuktikan eksistensinya. Meskipun potretnya sudah ti-
dak seutuh saat komunitas-komunitas msyarakat belum memiliki in-
teraksi dengan budaya luar, kenyataan tersebut tidak mengurangi nilai 
dari kemampuannya bertahan. Pilihan sikap masyarakat terhadap sis-
tem nilai yang dimilikinya, mungkin menjadi kunci atas tetap eksisnya 
sistem ini. Seterencana apa pun proses penundukan yang dilakukan, 
secara sadar bersedia menjadikannya sebagai pilihan yang utama. 

Faktor lain yang menyebabkan tetap eksisnya peradilan adat da-
lam budaya masyarakat, adalah sifat fungsional dari peradilan adat 

Pengadilan Damai juga diimplementasikan dalam Keputusan Bersama seperti di Kabupaten Aceh Tengah 
adanya Keputusan Bersama antara Bupati, Ketua DPRK dan Ketua MAA Kabupaten Aceh Tengah No. 
373 Tahun 2008, No. 320/DPRK/2008, No. Pol B/810/2008 Res Aceh Tengah dan No. 110/MAA/V/2008 
yang kemudian juga ditindaklanjuti Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, 
dan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, dan B/121/I/2012, apara-
tur gampong (desa) wajib menyelesaikan setiap kasus tindak pidana ringan (tipiring) yang terjadi di 
gampong, melalui peradilan adat gampong. Hakikatnya peradilan adat Gampong berwenang mengadili 
perkara-perkara Batas Tanah, Pelanggaran ketentuan adat dalam bersawah dan pertanian lainnya, Kekerasan 
dalam rumah tangga yang bukan kategori penganiayaan berat, Perselisihan antar dan dalam keluarga, Pem-
bagian harta warisan, Wasiat, Fitnah, Perkelahian, Pertunangan dan perkawinan, Pencurian, Ternak (ternak makan 
tanaman dan pelepasan ternak di jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas), Kecelakaan lalu lintas 
(kecelakaan ringan), dan Ketidakseragaman turun ke sawah. Kemudian perkara di luar kewenangan peradilan 
adat Gampong adalah Pembunuhan, Perzinaan, Pemerkosaan, Narkoba, Ganja dan sejenisnya, Pencurian (berat, 
kerbau, kendaraan bermotor, dan lain-lain), Subversif, Penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Presiden dan 
Gubernur), Kecelakaan lalu lintas yang berat (kematian), Penculikan, Khalwat, dan Perampokan bersenjata.
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itu sendiri. Dicibir sesinis apa pun oleh kelompok-kelompok dominan 
dari luar komunitas, fungsionalitasnya tidak berkurang dalam mem-
produksi keadilan, keteraturan dan ketenteraman bagi warganya, se-
hingga membuatnya sangat layak untuk dipercaya dan dipegang teguh 
oleh komunitas pemangkunya.

Pilihan tentang ke mana masyarakat membawa kasus mereka 
umumnya bergantung pada kebiasaan pembagian tugas di antara pe-
mimpin mereka, dan pada kapasitas dari individu-individu yang terli-
bat. Masalah pidana ringan yang dapat didamaikan biasanya dirujuk 
kepada kepala RT/RW, kepala dusun, pemuka adat atau kepala desa. 
Kasus perceraian atau masalah rumah tangga juga biasanya ditujukan 
kepada pelaku yang sama, walau terkadang pemuka agama juga mem-
punyai peranan. 

Masalah yang terkait pemerintahan desa biasanya langsung di-
tangani oleh kepala desa. Dalam beberapa kasus, orang melaporkan 
langsung ke polisi setempat. Konflik tanah biasanya dilaporkan ke 
kepala desa atau pemimpin adat di mana mereka sangat berpenga-
ruh. Perselisihan besar yang melibatkan kepentingan pihak luar sela-
lu menjadi lebih kompleks. Kasus tersebut terkadang ditangani LSM, 
atau dilaporkan langsung ke camat, pemerintah kabupaten atau Badan 
Pertanahan Nasional. dengan demikian, satu “jalan menuju keadilan” 
sudah tertutup. Jadi, pihak yang bersengketa biasanya memilih pelaku 
penyelesaian sengketa berdasarkan kapasitas mereka untuk meme-
cahkan sebuah perselisihan secara kasus per kasus. Kapasitas ditentu-
kan oleh kombinasi hubungan pribadi dan kelembagaan dengan status 
dan keterampilan individu.

Bercermin dari keanekaragaman norma sosial di berbagai wilayah 
di Indonesia, variasi regional yang signifikan telah ditemukan dalam 
hal pelaku dan lembaga penyelesaian sengketa yang digunakan oleh 
masyakarat, norma yang diterapkan serta kekuatan struktur institusi 
hukum adat dan pelaku. Pemuka agama, misalnya, memainkan pe-
ranan yang terbatas di Kalimantan Tengah, tapi justru menjadi pela-
ku kunci di Jawa Timur dan sebagian wilayah Lombok, di mana Kiai 
dan Tuan Guru sangat dihormati dan diakui sebagai tokoh pimpinan 
penting bagi umat Islam. Di Sumatra Barat, para pemimpin agama ter-
gabung dalam struktur adat, seperti di Lombok, di bawah “trias poli-
tica”, yaitu gabungan antara negara, adat dan agama sebagai elemen 
penting dalam pemerintahan desa. Kekuatan hukum adat, dan tingkat 
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intensitas masyarakat dalam pengakuan adat juga sangat bervariasi. 
Di Jawa Timur, lembaga dan hukum “adat” bukan merupakan wacana 
yang mengemuka, sedangkan di Sumatra Barat, NTB dan Maluku, para 
pemimpin adat sangat penting dalam penyelesaian sengketa. Di Kali-
mantan Tengah, kebangkitan “adat” sejak otonomi daerah hanya kuat 
di atas kertas saja tapi belum terealisasi di lapangan.

Di Sumatra Barat, hukum adat mencakupi berbagai aspek dalam 
kehidupan sosial, terutama berkaitan dengan hak kepemilikan dan 
penggunaan tanah. Baru-baru ini beberapa nagari sudah mulai me-
nyusun kodifikasi hukum adat melalui Peraturan Nagari.171 Di Lombok, 
ada perbedaan pandangan mengenai sisi baik dan buruknya meng-
odifikasi hukum adat, tetapi ada kecenderungan terhadap upaya ko-
difikasi adat lokal dalam bentuk peraturan desa, yang di sana dikenal 
sebagai awig-awig.172

Akan tetapi, yang lebih sering ditemukan daripada hukum adat ter-
tulis adalah proses penyelesaian sengketa tanpa ada aturan atau norma 
yang berlaku. Perselisihan sering diselesaikan berdasarkan konsep ke-
adilan setempat atau bahkan apa yang secara subjektif dipikirkan oleh 
para pemimpin lokal, tanpa mengacu pada hukum negara, agama atau 
adat. Pihak yang mampu mengumpulkan sebagian besar yang berwe-
nang biasanya yang menentukan lokasi dan proses dan kemudian juga 
hasilnya. Jadi, walaupun ada banyak “jalan menuju keadilan,” secara 
keseluruhan proses penyelesaian sengketa informal bukan merupakan 
sistem yang komprehensif dan jelas, melainkan seperangkat proses 
yang dijalankan dan dikuasai oleh individu yang berpengaruh. Mereka 
menentukan struktur, proses dan norma-norma yang akan diterapkan.

Pada umumnya peradilan non-negara merupakan suatu lingkung-
an tanpa hukum (‘delegalized environment’). Hal tersebut dapat me-
mudahkan pencapaian hasil mediasi yang fleksibel. Tetapi tanpa ada 
struktur atau norma yang jelas, para pelaku penyelesaian sengketa 
informal memiliki wewenang yang sangat luas. Apabila norma sosial 
yang dominan, hubungan sosial dan kekuasaan akan menjadi faktor 
penentu. Kenetralan sulit ditemukan di tingkat desa dan akibatnya, ja-
lan menuju keadilan tidak setara bagi semua orang. Pihak yang berku-

171 Contohnya, Nagari Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar telah mengeluarkan Peraturan Nagari 
No. 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Penyakit Sosial, No. 2 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, 
dan Keindahan, serta No. 3 Tahun 2002 tentang Gotong Royong.

172 Di Desa Bentek misalnya, awig-awig dikeluarkan pada tahun 2001 meliputi pengelolaan lingkungan, 
kewajiban keagamaan dan kerja sama antardesa dalam pengelolaan sumber air.
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asa melewati jalan yang lancar; pihak yang lemah harus menghadapi 
jalan yang penuh hambatan. Bahkan kalau norma dan prosedur pe-
nyelesaian sengketa sudah jelas dan dipahami dengan baik, belum ten-
tu bisa diterapkan dengan konsisten. Penyalahgunaan dan eksploitasi 
sangat biasa, sebagaimana diterangkan dalam kasus berikut dari Su-
matra Barat. Dalam kasus ini, lemahnya status sosial perempuan dan 
keinginan kepala adat untuk “memberi pelajaran”, mendorong tindak-
an pemaksaan sanksi terhadap perempuan, padahal hal itu tidak per-
nah terjadi sebelumnya dalam kasus yang sama. Norma sosial, bukan 
undang-undang, memang menentukan hasil yang dicapai. Pada adat 
Sumatra Barat, tidak ada kemungkinan “naik banding”. Hanya perseli-
sihan yang belum terpecahkan yang bisa “naik tangga-batanggo naik”, 
dengan begitu hanya sedikit proses “check and balance” dalam model 
peradilan ini. Tanpa akuntabilitas ke atas, perempuan ini tidak memi-
liki alternatif, kecuali menerima keputusan yang menurut ia tidak adil.

Pertautan dengan sistem-sistem peradilan non-negara seharusnya 
didasarkan pada konsep supremasi konstitusi. Karena itu, sanksi ha-
rus konsisten dengan hak kebebasan dari siksaan.173 Walaupun menu-
rut hukum nasional, pengadilan memiliki wewenang eksklusif untuk 
mengadili kasus pidana dan kasus perdata yang mencakup hak yang 
dilindungi oleh perundang-undangan nasional, dalam kenyataannya 
para pelaku peradilan informal juga menangani dua jenis kasus itu.

Penerapan sanksi melalui peradilan informal, pada dasarnya tidak 
membedakan antara pelanggaran pidana (kepentingan publik) dan 
perdata (kepentingan pribadi). Pembedaan semacam ini jarang terja-
di, terutama di lingkungan masyarakat adat, di mana masalah pribadi 
sering kali dipahami melalui kacamata suku atau keluarga. Pemulihan 
kerukunan antarsuku atau keluarga menjadi pendorong penyelesaian, 
bukan hak individu. Bentuk sanksi yang diterapkan juga ditentukan 
oleh kepentingan kerukunan atau harmoni komunal.

Untuk perselisihan sederhana, kata maaf sering kali bisa diterima. 
Dalam kasus lain, pembayaran denda atau ganti rugi merupakan ben-
tuk sanksi utama sering kali sanksi berbentuk uang ini mengandung 
unsur hukuman dan pembayaran kompensasi atas luka fisik atau ke-
rusakan barang. Bila terdapat hukum adat tertulis, biasanya juga men-
cantumkan jumlah denda untuk setiap pelanggaran. Pada kenyataan-

173 Pasal 28G ayat 2 UUD 1945.
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nya, ketika menentukan sanksi yang dianggap sesuai, pengurus adat 
biasanya bersikap fleksibel dan mempertimbangkan kemampuan keu-
angan dari pihak yang dianggap bersalah. Di Kalimantan Tengah, Pasal 
37 dari Buku Hukum Adat mencantumkan, bila pelaku yang bersalah 
tidak bisa membayar denda, maka dibebankan pada keluarganya.

3.  Pengakuan dalam Sistem Formal

Akan tetapi walaupun kebijakan formulatif secara nasional tidak 
mengakui eksistensi peradilan adat fakta aktual dan faktual kebijakan 
aplikatif melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI eksistensi peradil-
an adat tetap mengakuinya. 

Misalnya, sebuah Putusan Mahkamah Agung174 di mana dalam 
ratio decidendi putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melang-
gar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan 
reaksi adat (sanksi adat/obat adat), maka yang bersangkutan tidak 
dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam 
persidangan Badan Peradilan. Dalam putusan lainnya, MA mengakui 
bahwa “perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu 
perbuatan yang dikategorisasikan sebagai perbuatan zina menurut 
hukum adat.”175 Kemudian terhadap pelanggaran adat dalam praktik 
peradilan juga dikenal dalam ruang lingkup dimensi hukum perdata.176 
Dalam perkara lain, MA mengatakan “perkawinan yang dilakukan me-
lalui hukum adat secara kawin lari (merarik/ngerorod), kemudian tidak 
menepati janji untuk melangsungkan perkawinan padahal dalam per-
kara ini janji untuk melaksanakan perkawinan diikuti hidup bersama 
selama 2 (dua) tahun, yang menurut hukum di Indonesia dilarang, ke-
mudian dilanjutkan dengan pertunangan, maka hal itu dianggap telah 
melangsungkan perkawinan meskipun lembaga hidup bersama belum 
diakui di Indonesia.”177 

Dalam kasus yang lain, MA mengakui bahwa “pemilik tanah yang 
mengizinkan sebagian tanahnya didiami/dihuni oleh seseorang tanpa 
dipungut bayaran uang, yang dasarnya hanya berupa rasa kasihan dan 
kekeluargaan saja,” maka menurut Hukum Adat, hal ini telah terjadi 

174 Putusan Mahkamah Agung No. 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991.
175 Putusan Mahkamah Agung No. 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985.
176 Putusan Mahkamah Agung No. 3898K/Pdt/1989 tanggal 19 November 1992.
177 Putusan Mahkamah Agung No. 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1989.
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hubungan hukum/Lembaga Adat yang disebut “Ngindung”.178 Lemba-
ga Adat “Ngindung” ini merupakan hubungan hukum yang langsung 
antara pemilik tanah dengan penghuni-penumpang (Pengindung). 
Hak Pengindung ini tidak dapat diwariskan (dilanjutkan) oleh orang 
lain. Dalam sebuah sengketa tanah di Papua, MA menyatakan bahwa 
hak ulayat (beschikkingsrecht) lebih kuat jika berhadapan dengan hak 
perorangan (inlands bezitrecht).179

Dalam putusan yang lain,180 MA menyatakan hukum adat yang ti-
dak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki tidak 
dapat dipertahankan lagi. Putusan ini diambil dalam sengketa tanah 
waris di Nusa Tenggara Timur. Penggugat Ny. JFMN mengklaim tanah 
yang dikuasai para tergugat adalah miliknya hasil warisan dari ayah-
nya. PN Rote Ndao mengabulkan sebagian gugatan penggugat, yakni 
menyatakan Ny. JFMN adalah ahli waris ayahnya. Pengadilan Tinggi 
membatalkan putusan itu dengan dasar hukum adat setempat menge-
nal sistem kewarisan patrilineal murni. Artinya, yang berhak mewarisi 
adalah anak laki-laki. Kalau tak ada anak laki-kali, keluarga tersebut ha-
rus mengangkat anak laki-laki saudaranya (setempat dikenal dengan 
dendi anak kelambi). Mahkamah membatalkan putusan banding ter-
sebut. Mahkamah berpendapat hukum adat yang tidak mengakui hak 
perempuan setara dengan laki-laki tak bisa dipertahankan lagi. Hukum 
adat yang demikian melanggar hak asasi manusia (UU No. 39 Tahun 
1999) dan yurisprudensi MA No. 179K/Sip/1961. 

Secara yuridis anak perempuan adalah ahli waris, hak waris anak 
laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan, namun kenyataan-
nya dalam masyarakat Batak Toba anak perempuan bukan ahli waris 
apalagi mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan bapaknya 
(orang tuanya).181 Bagi orang-orang keturunan Arab yang telah lama 
menetap di Indonesia, MA mengakui keberlakuan hukum adat mere-
ka, termasuk dalam penyelesaian sengketa waris tanah.182   Demikian 
pula, dalam perkara lain, MA telah membenarkan pula pertimbangan 
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yaitu terhadap warga negera, 

178 Putusan Mahkamah Agung No. 778 K/Pdt/1989 tanggal 9 Januari 1993.
179 Putusan Mahkamah Agung No. 1387 K/Pdt/1998 tanggal 31 Maret 1998.
180 Putusan Mahkamah Agung No. 1048K/Pdt/2012.
181 Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/ST/1961.
182 Putusan Mahkamah Agung No. 1163 K/Sip/1972.
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Indonesia keturunan Arab berlaku hukum Islam.183

Namun Mahkamah menolak untuk mengikutsertakan kebiasaan 
memberikan “panjar” sebagai syarat telah terjadinya perikatan, khu-
susnya dalam perjanjian jual beli.184 

Mahkamah sebuah putusan setuju dengan keberatan pihak peng-
gugat untuk kasasi dan memerintahkan agar perkara diperiksa kembali 
berdasarkan Hukum Adat Lombok oleh Pengadilan Negeri di Mata-
ram.185 Pada waktu perkara ini sampai pada tingkat kasasi, Pengadilan 
Raad Sasak sudah dihapus. Ditambahkan oleh yurisprudensi Mahka-
mah Agung bahwa menurut Pasal 3 sub 1 Stb. 1932: 80 oleh pengadilan 
asli (Inheemsche rechtspraak) di Lombok harus diperlakukan Hukum 
Adat, bukan Hukum Islam. Kemudian, MA memperlakukan hukum 
adat dan bukan hukum Islam dalam hal warisan di Ambon.186

Kemudian, dalam pandangan MA, di daerah Aceh sebelum, per-
kara mengenai hak milik antara para ahli waris dapat diperiksa oleh 
Pengadilan Umum, haruslah diputus terlebih dahulu ke ahli waris-
annya serta bagian bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahli 
waris oleh Pengadilan Agama.187 Walaupun yurisprudensi MA menya-
takan bahwa karena pengadilan agama untuk Jawa dan Madura tidak 
berwenang memeriksa perkara perkara warisan di mana fatwa Peng-
adilan Agama perihal tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku.188

183 Putusan Mahkamah Agung No. No. 990K/SIP/1974.
184 Putusan Mahkamah Agung No. 86 K/Sip/1972.
185 Putusan Mahkamah Agung No. 24K/SIP/1953.
186 Putusan Mahkamah Agung No. 313K/SIP/1976.
187 Putusan Mahkamah Agung No. 130K/SIP/1972.
188 Putusan Mahkamah Agung No. 178K/SIP/1976.





Bab 6
PUTUSAN PENGADILAN 
DAN PENGARUHNYA 
TERHADAP SEKTOR 
NONHUKUM

A.  PENDAHULUAN 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 setelah amendemen, menegaskan bahwa negara Indone-
sia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka sa-
lah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penye-
lenggaran kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 
kekuasaan lainnya.

Pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mah-
kamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh se-
buah Mahkamah Konstitusi.

Perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia seiring de-
ngan perkembangan politik nasional pada umumnya, dari sejak masa 
Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi telah diundangkan bebe-
rapa Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni UU No. 
19/1964, UU No. 14/1970, UU No. 35/1999, UU No. 4/2004, terakhir 
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UU No. 48/2009 diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009, menca-
but dan membatalkan berlakunya UU No. 4/2004.

Pada dasarnya, UU No. 4/2004 telah sesuai dengan perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, na-
mun substansinya belum mengatur secara komprehensif tentang pe-
nyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan 
yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan ba-
dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hu-
kum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang No-
mor 48 Tahun 2009, juga untuk memenuhi putusan MK Nomor: 005/
PUU/2006 yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Un-
dang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan keten-
tuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

B.  INDEPENDENSI DAN TUGAS HAKIM

Tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam 
hal konkret ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memper-
oleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk men-
cegah “eigenrechting” atau tindakan menghakimi sendiri.189 Jadi kalau 
ada tuntutan hak yang konkret atau peristiwa diajukan kepada hakim, 
barulah hakim melaksanakan hukum. Hukum harus dilaksanakan, 
terutama apabila dilanggar, maka hukum yang telah dilanggar itu ha-
ruslah ditegakkan, dipertahankan atau direalisasikan. Dan, yang me-
laksanakan atau menegakkan dalam hal ini adalah hakim. Untuk itu, 
pembicaraan mengenai tugas hakim ini sering kali dikaitkan dengan 
independensi pengadilan. 

Independensi peradilan pada umumnya dikenal sebagai elemen 
formal dari negara hukum, namun hakikat kelembagaannya menurut 
penulis, menjadikannya lebih cocok untuk dibicarakan di bawah ka-
tegori yang terpisah. Dapat juga ditambahkan bahwa peradilan tidak 

189 Sudikono Mertokusumo, 2004, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm. 135. 
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hanya berurusan dengan penjagaan dan perlindungan elemen-elemen 
formal dalam negara hukum. Hal ini tidak hanya terjadi dalam prak-
tiknya: pakar pengadilan manapun akan memberitahukan kita bahwa 
para hakim akan menggunakan segala macam teknik mediasi untuk 
mendapatkan suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang 
bersengketa. Pada umumnya para teoretikus hukum dapat menerima 
bahwa para hakim harus mencoba untuk mencapai suatu hasil yang 
secara substantif adil dan tentu saja mereka harus mempertimbangkan 
hak asasi manusia.

Peradilan tidak hanya membatasi dirinya dalam mengendalikan 
apakah pemerintah telah mempertimbangkan elemen-elemen formal 
dari negara hukum. Lebih jauh lagi, tidak seperti elemen-elemen for-
mal dan substantif yang telah dibahas sebelumnya, peradilan adalah 
seorang aktor, yang memiliki tugas untuk menjamin pemerintah dan 
warga negaranya mematuhi batasan-batasan yang ditentukan untuk 
menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian, masuk akal untuk me-
nempatkannya dalam kategori ‘aktor ’ yang terpisah dan yang terdiri 
dari mekanisme-mekanisme kontrol. Secara kebetulan, peradilan yang 
independen juga tidak setua elemen-elemen lain yang sebelumnya 
telah dibahas dalam kategori elemen formal. Meskipun ketidakperca-
yaan Plato dan Aristoteles terhadap demokrasi sudah menunjuk pada 
perlunya otoritas independen untuk penerapan hukum, baru Montes-
quieu yang secara penuh menyusun argumen tentang hal ini. Setelah 
Montesquieu, beberapa teoretikus bahkan memberikan definisi yang 
melampaui independensi peradilan dan memasukkan juga pemisahan 
antara eksekutif dan legislatif ke dalam definisi negara hukum.

Walaupun ada sumber yang relatif ‘baru’, penulisan riwayat pro-
ses-proses hukum pada abad ke-17 oleh para pakar sejarah, seperti 
Hay dan Thompson menunjukkan bagaimana pentingnya, bahkan se-
belum Montesquieu, gagasan tentang independensi peradilan terha-
dap negara hukum. Dalam konteks ini, pengetahuan utama yang dida-
pat dari analisis mereka adalah bahwa penerapan suatu hukum yang 
keberpihakan pada kelas yang berkuasa secara jelas mengarah pada 
hasil-hasil yang tidak adil, namun hal ini dapat dikurangi oleh suatu 
lembaga peradilan yang independen, yang dapat memastikan bahwa 
setidaknya hukum dapat sekali-sekali melawan orang perorangan yang 
berasal dari kelas yang berkuasa tersebut dan hal ini terbukti dengan 
adanya hukuman mati yang kadang-kadang juga dijatuhkan terhadap 
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individu dari kelas atas yang sangat menyalahgunakan posisi mereka.
Suatu peradilan yang independen adalah bagian dari seluruh de-

finisi tentang negara hukum, kecuali definisi yang diberlakukan dalam 
negara-negara otoriter, seperti Vietnam atau Cina. Definisi-definisi 
yang terdapat pada negara-negara tersebut berargumentasi bahwa per-
adilan harus senantiasa melayani kepentingan negara, yang tujuannya 
tidak berbeda dari negara-negara non-otoriter, namun negara-negara 
otoriter tersebut kemudian berasumsi bahwa negara sama artinya de-
ngan eksekutif. Meskipun demikian, selain dari pandangan tersebut, 
suatu peradilan yang independen secara umum dianggap sebagai ele-
men yang esensial dari negara hukum. 

Fakta bahwa definisi selalu berbicara tentang independensi pera-
dilan daripada ketidakberpihakannya (impartiality) mencerminkan 
bahwa prioritas sebagian besar definisi tentang negara hukum masih 
dihubungkan dengan perlindungan atas warga negara terhadap ekse-
kutif (dan terhadap badan legislatif walaupun tidak sejauh seperti ter-
hadap badan eksekutif). Independensi adalah cara-cara untuk menca-
pai ketidakberpihakan, suatu konsep yang secara mengejutkan tidak 
banyak dibahas dalam literatur teoretis. Tidak demikian halnya dengan 
independensi, yang telah mendapat perhatian dari para ahli filsafat po-
litik sampai para pembuat instrumen untuk para penggiat reformasi 
hukum. Meskipun sebagian besar literatur tersebut membahas peng-
adilan-pengadilan, beberapa dari literatur tersebut memperhatikan 
masalah independensi yang berkaitan dengan mediasi dan bentuk-
bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, yang biasanya meng-
hasilkan peringatan-peringatan tentang adanya perbedaan kekuasaan 
antara pihak yang bersengketa.

Dalam Pasal 2 UU Kekuasaan Kehakiman 2009 ditentukan bahwa 
tugas pokok badan-badan peradilan adalah untuk menerima, meme-
riksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 
kepadanya. Kalau diperhatikan, tindakan hakim di dalam mengadili itu 
terdiri dari 3 tahap, yaitu mengonstatir peristiwa, yang sekaligus ber-
arti menilai peristiwa itu termasuk perbuatan hukum yang mana dan 
akhirnya mengkonstituir, yaitu memberi atau menyatakan hukumnya, 
maka dapatlah disimpulkan bahwa “mengadili tidak lain berarti mem-
beri atau menyatakan (kepada yang berkepentingan) hukumnya (hak 
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atau hukumannya).190

Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum dalam UU 
Kekuasaan Kehakiman, yaitu menggali, mengikuti, dan memahami ni-
lai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ini dimaksudkan un-
tuk menjamin sepenuhnya bahwa “perkembangan dan penerapan hu-
kum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar.”191 Dalam hal ini, hakim 
merupakan “permus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di 
kalangan rakyat.”192 Sudikno Mertokusumo selanjutnya menegaskan 
bahwa “bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.”193

Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman 2009 mengharuskan ha-
kim untuk mengadili berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun 
tidak tertulis. Hakim harus berpedoman kepada hukum yang berlaku. 
Akan tetapi dalam Pasal 14 ayat (1) hakim tidak boleh menolak untuk 
memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih 
bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memerik-
sa dan mengadilinya. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila (Peraturan) 
hukum tidak jelas atau tidak sesuai lagi ia tidak boleh menolak untuk 
mengadilinya. Ia dianggap tahu akan hukumnya (ius curia novit).

Peraturan hukum yang sangat umum sifatnya, samar-samar, atau 
kurang jelas membuat pekerjaan seorang hakim lebih sukar. Hakim 
bukanlah sekadar “penyambung lidah” undang-undang (la bouche de 
la loi), bukan sekadar menerapkan undang-undang terhadap peristiwa 
hukumnya.

Hakim itu identik dengan pemutus perkara. Ada kredo menyatakan 
judge made law, hukum timbul karena putusan hakim. Profesi hakim 
merupakan pekerjaan yang mulia, tetapi sekaligus rentan godaan. De-
ngan ungkapan lain, hakim merupakan profesi yang dipuja sekaligus 
dicela. Eksistensi keadilan memerlukan hakim dalam penerapannya. 
Kalau hakimnya tidak lagi taat hukum, hukum akan rusak dan justru 
menimbulkan keresahan khalayak.

Di Indonesia, sejumlah kasus penyelewengan profesi hakim tam-
paknya makin banyak terjadi. Ibarat fenomena gunung es, kasus-kasus 
yang muncul masih menyimpan banyak kasus lain yang belum terku-

190 Ibid., hlm. .
191 Sudikno Mertokusumo, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm. 16.
192 Ibid.
193 Ibid.
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ak. Dari putusan hakim yang dipandang tidak adil, seperti kasus vo-
nis hukum terhadap pencuri sandal dan pencuri buah cokelat, hingga 
suap-menyuap kelas kakap. Yang terbaru dan mengagetkan: tertang-
kapnya ketua MK oleh KPK. Ini membuktikan betapa ringkih mentali-
tas dan karakter hakim.

Dalam sejarah peradaban Islam, dikenal sematan profesi qadhi 
al-qudhot yang merupakan instansi tertinggi dalam peradilan. Ada 
juga qadhi al-madzalim, hakim yang mengurusi segala bentuk pe-
nyelewengan. Kedudukan badan ini lebih tinggi daripada hakim bia-
sa karena menangani perkara yang tak dapat diputuskan hakim biasa, 
meninjau kembali beberapa keputusan yang ada, atau menyelesaikan 
perkara banding.

Para ulama menetapkan persyaratan yang sangat ketat untuk 
menjadi hakim, qadhi. Tak sembarang mereka yang ahli hukum mu-
dah menduduki posisi sebagai hakim. Di antara persyaratan itu adalah 
berkemampuan tinggi, berkemampuan melaksanakan putusan, me-
miliki wibawa dan pengaruh besar, bersih dan lurus, tidak serakah, dan 
menjaga diri atau sikap hati-hati dari perbuatan syubhat dan mening-
galkan yang haram.

Persyaratan ketat itu sesungguhnya berdasar pada Hadis yang 
mengingatkan, “Hakim itu ada tiga golongan, yaitu satu golongan ma-
suk surga dan dua golongan lagi masuk neraka. Pertama, hakim yang 
masuk surga adalah hakim yang mengetahui hak (kebenaran) dan ia 
menghukum dengan kebenaran itu. Kedua, hakim yang mengetahui 
hak, tetapi ia menghukum dengan yang bukan hak, hakim ini akan ma-
suk neraka. Ketiga, hakim yang menghukum dengan tidak mengetahui 
kebenaran dalam perkara itu dan ia memutus dengan ketidaktahuan-
nya itu, maka hakim ini pun akan masuk neraka” (HR Abu Dawud). Ada 
hadis lagi yang mengingatkan, “Barangsiapa yang diangkat sebagai ha-
kim, sesungguhnya ia telah disembelih tanpa pisau”.194 Hadis itu meru-
pakan peringatan betapa profesi hakim penuh risiko sehingga membu-
tuhkan ketahanan karakter diri yang kukuh. 

Dalam rekam sejarah Islam, banyak ulama yang menyadari dan 
kemudian enggan menduduki jabatan sebagai hakim. Ibnu Umar me-
nolak ketika diminta Khalifah Usman bin Affan menjadi hakim. Abu 
Hanifah menolak menjadi hakim, ketika diminta Khalifah al-Mansyur. 

194 Said Agil Siraj, “Awas Hakim”, Kompas, Jumat, 18 Oktober 2013.
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Semua ini didasari sikap karena saking takutnya terjungkal dalam keti-
dakadilan dan kezaliman. Dalam pandangan ulama fikih sendiri, pro-
fesi hakim dihukumi fardhu kifayah.

Ada kisah seorang sufi besar, Jalaluddin Rumi. Rumi dulunya ada-
lah seorang hakim yang sangat ahli dan kesohor pada masanya. Rumi 
dilahirkan di lingkungan terpelajar. Bapaknya adalah seorang ahli hu-
kum dalam Mazhab Hanafi. Keilmuannya tentang hukum yang luas 
membuat Rumi dipercaya jadi hakim dan mengajar di madrasah-mad-
rasah. Muridnya banyak dan masyarakat berduyun-duyun menimba 
ilmu dari Rumi. Rumi juga dikenal sebagai pembicara yang piawai da-
lam diskusi ilmiah yang menghadirkan banyak ilmuwan. Perjalanan 
profesinya ini ia lakoni hingga usia 40 tahun.

Perubahan besar dalam hidupnya ketika Rumi bertemu dengan 
Syam Tabriz, seorang pengelana spiritual yang berpenampilan eksen-
trik. Perjumpaan yang diwarnai dengan dialog sekilas dengan Syam 
Tabriz itulah yang membelokkan orientasi spiritual Rumi. Singkat kata, 
Rumi memilih meninggalkan segala kebesarannya, kesohorannya, ke-
profesorannya, dan profesi hakimnya. Dia menekuni kesufian demi 
mereformasi kediriannya yang dia sadari banyak tergoda gemerlap du-
niawi.

Cerita “pergumulan batin” ini tak berarti menghardik profesi ha-
kim secara sewenang-wenang. Cerita ini menyimpan hikmah betapa 
materi, kemasyhuran, dan kecakapan ilmiah tidaklah cukup membu-
at seseorang baik dan menggapai kearifan. Masih dibutuhkan kendali 
batin yang menyimpan pelajaran berharga demi membentuk karakter 
pribadi yang tahan uji. Di sinilah yang hendak ditegaskan bahwa hakim 
perlu membenahi diri sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas 
lembaga peradilan. Hakim yang setiap hari bergumul dalam pencarian 
keadilan seyogianya memiliki tiga aspek dasar yang baik: insting, mo-
ral, dan nurani.

Pemimpin dan pengambil keputusan yang sudah mendayaguna-
kan aspek itu akan menjadi penegak hukum yang bermartabat, me-
miliki moral, dan integritas sehingga setiap keputusannya membawa 
kemaslahatan bagi masyarakat dan negara. Tiga aspek dasar itu harus 
senantiasa dibenahi dan diasah agar tetap tajam dan bisa digunakan 
dengan baik.

Hakim yang memiliki insting bagus secara instingtif mampu me-
ngetahui hal baik dan buruk. Namun itu belum menjamin moralnya 
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otomatis menjadi baik. Mungkin selama ini bashirah atau instingnya 
sudah baik, tapi karena tertutupi oleh hawa nafsu, maka dlamir atau 
moralnya dikorbankan. Karenanya, kedua-duanya haruslah dibenahi.

Insting dan moral (pada diri seorang hakim) yang baik akan meng-
hasilkan nurani yang memiliki daya deteksi sangat tajam dan peka. 
Nurani itu akan memberi keputusan yang sangat jujur dan tak pernah 
bohong. Sekecil apa pun kesalahan dan kebenaran akan dilihat dan di-
rasakan sehingga keputusan yang diberikan menjadi apa adanya.

Selanjutnya, lebih lengkap lagi jika seorang hakim memiliki asrar 
atau kemampuan menembus misteri dan lathifah atau kelembutan. 
Dengan memiliki asrar, seorang hakim mampu melihat implikasi dari 
keputusan yang diambilnya. Dengan lathifah, seorang hakim akan 
mampu menyadarkan dan menggerakkan masyarakat agar mengarah 
pada jalan yang benar.

Menjadi hakim yang baik dalam perspektif intelektual, dimasud-
kan sebagai perspektif penguasaan pengetahuan dan konsep-konsep, 
baik ilmu hukum maupun ilmu-ilmu atau konsep-konsep ilmu lain, 
terutama ilmu sosial. Dalam perspektif intelektual ini, beberapa pel-
ajaran dapat diambil bahwa setiap hakim harus memahami berbagi 
konsep hukum maupun konsep nonhukum agar dapat menentukan 
pilihan konsep yang digunakan dalam memutus perkara penguasaan 
seluk-beluk ketentuan hukum yang meliputi bentuk dan isi aturan hu-
kum, pengertian atau makna aturan hukum, hubungan sistematik an-
tar berbagai ketentuan hukum, sejarah dan latar belakang suatu aturan 
hukum dan penguasaan seluk-beluk metode penerapan hukum.

Menjadi hakim yang baik dalam perspektif etik, bahwa hakim di 
mana dan kapan saja diikat oleh aturan etik di samping aturan hukum. 
Aturan etik adalah aturan mengenai moral atau berkaitan dengan sikap 
moral, aturan etik hakim lazim disebut kode etik hakim. Kode etik ini 
adalah aturan memelihara, menegakkan dan mempertahankan disip-
lin profesi untuk menjaga dan memlihara agar tidak terjadi tindakan 
atau kelalaian profesional, menjaga dan memelihara integritas profesi 
dan menjaga dan memelihara disiplin. Aturan etik ini dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebut Kode Etik dan Pedoman Pe-
rilaku Hakim yang disusun dan ditetapkan bersama oleh Mahkamah 
Agung dan Komisi Yudisial.

Menjadi hakim yang baik dalam perspektif hukum, yakni di sam-
ping kode etik dan tingkah laku hakim, juga diatur dan tindakan pada 
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hukum, baik hukum-hukum khusus maupun hukum umum, dalam 
arti karena pada kemungkinan hakim tidak menerapkan hukum seba-
gaimana mestinya atau melanggar hukum.

Menjadi hakim yang baik dalam perspektif kesadaran beragama, 
hal mana kehidupan beragama bukan sekadar dorongan keyakin-
an atau kepercayaan, kehidupan beragama mendorong orang selalu 
berusaha menjadi manusia yang baik, berkualitas baik secara indivi-
du maupun sosial. Dalam kehidupan sosial, semua agama menuntun 
dan menuntut agar menjadi orang yang benar, orang yang adil, orang 
yang menyebarkan kasih sayang, orang yang bersimpati pada orang 
yang lemah, orang yang berbuat baik dengan tetangga dan berbagai 
kebaikan yang tak terhingga tanpa membeda-bedakan persamaan atau 
perbedaan agama yang dianut, tanpa membedakan asal usul atau per-
bedaan-perbedaan lainnya. Dimensi sosial bergama ini sangat relevan 
dengan pekerjaan hakim yang memikul tanggung jawab untuk memu-
tus perkara dengan benar dan adil, kewajiban untuk tidak berpihak, ke-
wajiban berlaku jujur, karena itu memupuk kesadaran beragama akan 
menunjang menjadi hakim yang baik.

Menjadi hakim yang baik dalam perspektif teknis peradilan, bahwa 
sumber utama penguasaan teknis adalah hukum acara (pidana, per-
data, tata usaha negara) dan juga peradilan MK. Hukum acara tidak 
sekadar memuat ketentuan-ketentuan mengenai cara-cara mengadili, 
lebih dari itu hukum acara adalah hukum yang mengatur cara-cara 
menjamin dan melindungi pihak-pihak atau yang terkena perkara dari 
berbagai tindakan sewenang-wenang dalam menjalani peradilan. Se-
cara publik kualitas hakim ditentukan oleh kemampuan beracara, baik 
yang menyangkut aspek-aspek teknis beracara maupun kemampuan 
mengendalikan acara persidangan, tingkat kemampuan beracara akan 
menentukan tingkat keberhasilan suatu persidangan untuk mewujud-
kan putusan yang tepat dan benar, adil, efisien, dan efektif.

C.  AKTIVITAS HAKIM

Dalam hakim mengadili perkara, ia melakukan aktivitas atau kegi-
atan yuridis tersendiri dan tidak sekadar mengikuti silogisme belaka. Ia 
ikut serta dalam pembentukan hukum, akan tetapi bukan hukum ob-
jektif seperti yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang, yang 
sifatnya abstrak, melainkan hukum konkret yang diciptakannya dengan 
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putusannya (judge-made law). Putusan hakim adalah hukum, maka 
haruslah sesuai dan dapat diterima oleh/di dalam masyarakat. Hakim 
wajib memperhatikan kebutuhan praktik hukum atau peradilan.195

Hakim yang bekerja haruslah proaktif membuat putusan untuk 
menyelesaikan perkara dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan 
sosial. Dengan demikian, putusan hakim selalu dapat memenuhi rasa 
keadilan masyarakat. Dari pemikiran inilah lahir doktrin baru dalam 
sociological jurisprudence tentang law is a tool of social engineering.196

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim lebih kuat diban-
dinkan Undang-Undang karena 2 hal.197 Pertama, hakim menetapkan 
dalam tingkat terakhir secara konkret apa hukumnya. Kedua, bahkan 
dalam putusan yang bertentangan dengan undang-undang sekalipun, 
putusan hakim tetap mempunyai kekuatan hukum (“res judicata pro 
veritate habetur.”) Tidak mengherankan jika sementara sarjana hukum 
berpendapat bahwa hakimlah yang menjadikan tata hukum itu keku-
atan yang nyata yang menguasai kehendak perseorangan. 

Sebagai contoh adalah kasus dalam hukum acara perdata. Dalam 
HIR dan RBg. tidak menetapkan syarat-syarat tentang isi gugatan. Mi-
salnya tidak diharuskan, seperi halnya dengan gugatan (daagvarding) 
dalam ketentuan hukum acara perdata Eropa yang diatur dalam Rv, 
bahwa gugatan harus memuat apa yang dituntut terhadap tergugat, 
dasar-dasarnya penuntutan tersebut dan bahwa tuntutan itu harus te-
rang dan tertentu. Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR dan 
RBg. tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi surat gugatan. 
Akan tetapi Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi-
kan fatwa bagaimana surat gugatan itu disusun.

Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cu-
kup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi 
dasar tuntutan.198 Dengan demikian, apa yang dituntut harus disebut 
dengan jelas.199 Pihak-pihak yang beperkara harus dicantumkan secara 
lengkap.200 Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan 

195 Lihat kembali Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman.
196 Hakim yang bekerja haruslah proaktif membuat putusan untuk menyelesaikan perkara dengan 

memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Dengan demikian putusan hakim selalu dapat memenuhi rasa 
keadilan masyarakat. Dari pemikiran inilah lahir doktrin baru dalam sociological jurisprudence tentang law is a 
tool of social engineering. Lihat: Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, hlm. 8-16.

197 Op. cit., hlm. 178.
198 Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1972.
199 Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970.
200 Putusan Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975.
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jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah.201

Menurut sistem HIR dan RBg. hakim mempunyai peran aktif me-
mimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim ber-
wenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan 
gugatan ke pengadilan202 dengan maksud agar perkara yang diajukan 
itu menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan hakim me-
meriksa perkara yang bersangkutan. Lebih dari itu, hakim berwenang 
untuk mencatat segala apa yang dikemukakan oleh pencari keadilan 
apabila yang bersangkutan itu tidak dapat menulis.203

Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan Negeri, 
ketua majelis hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepa-
da para pihak yang beperkara.204 Tawaran perdamaian dapat diusaha-
kan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum majelis hakim menjatuh-
kan putusan. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata bahwa inisiatif 
beperkara datang dari pihak-pihak, karenanya pihak-pihak juga dapat 
mengakhirinya secara damai melalui peraturan majelis hakim di muka 
sidang Pengadilan Negeri. Apabila mereka berhasil mengadakan per-
damaian, maka para pihak harus menuangkan hasil perdamaian ter-
sebut secara tertulis dalam bentuk perjanjian perdamaian dan hasil 
perdamaian tersebut selanjutnya disampaikan kepada hakim pada 
acara persidangan berikutnya. Berdasarkan adanya perdamaian anta-
ra kedua belah pihak itu, maka hakim tinggal menjatuhkan putusannya 
(acte van vergelijk), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk 
mematuhi isi perdamaian yang telah dibuat di antara mereka.205

Dalam hukum acara perdata hakim tidak hanya terikat pada kebe-
naran formal yang setengah-setengah atau kebenaran hasil pemutar-
balikan fakta dari salah satu pihak, melainkan kebenaran yang dicapai 
oleh hakim adalah batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang 

201 Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971.
202 Pasal 119 HIR, 143 RBg.
203 Pasal 120 HIR, 144 RBg.
204 Hakim tidak semata-mata berperan dan berfungsi untuk memeriksa dan memutus perkara, tapi sesuai 

Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg., undang-undang memberi para hakim untuk mendamaikan. Peran 
mendamaikan lebih utama dari fungsi memutus perkara, upaya mendamaikan merupakan prioritas utama, 
sedangkan fungsi mengadili merupakan kegiatan dan tindak lanjut atas kegagalan upaya mendamaikan. 
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, menegaskan bahwa dalam perkara perdata, khususnya yang 
sifatnya contentius, mediasi adalah suatu hal yang imperatif, bahkan menurut Pasal 2 ayat (3) PERMA 
Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan 
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg. yang mengakibatkan putusan batal 
demi hukum.

205 Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm. 82-83.
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beperkara. Jadi, kebenaran yang diperoleh itu tidaklah berdasarkan ku-
alitas penyelidikan, melainkan luasnya penyelidikan. Luasnya penyeli-
dikan itu terbatas pada tuntutan yang telah dikemukakan oleh pihak-
pihak saja. Oleh sebab itu, putusan harus mengandung hal yang sesuai 
dengan fakta persidangan. Apa yang diucapkan hakim pada sidang 
pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan apa 
yang tertulis harus benar-benar sama dengan yang diucapkan dalam 
sidang pengadilan. Untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi 
putusan yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Untuk mencegah 
adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan dipersidang-
an dan yang tertulis, Mahkamah Agung dengan surat edaran Nomor 5 
Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 
Maret 1962 telah menginstruksikan kepada para hakim agar pada wak-
tu putusan pengadilan tersebut diucapkan konsepnya harus sudah di-
siapkan.

Sejak tumbuh ketidakpuasan terhadap pandangan fiksi hukum 
dan legalisme yang senantiasa bekerja dengan “njlimet” di sekitar un-
dang-undang, maka gejolak ketidakpuasan itu memberikan kesem-
patan untuk memajukan pandangan hukum yang menganut sistem 
terbuka terhadap kemasyarakatan dan berpikir tentang hukum yang 
rasional. Kemajuan pandangan hukum itu antara lain dikembangkan 
oleh aliran “rechtsvinding” yang menggunakan pendekatan penerapan 
hukum terhadap kejadian konkret.206

Sebagai institusi, hukum membawa pula berbagai persoalan, baik 
yang berkaitan dengan aturan substantif, acara, maupun pengelolaan. 
Telah begitu banyak pendapat, bahwa aturan substantif atau hukum 
materiel yang ada mengandung berbagai masalah, seperti aturan ke-
tinggalan karena masih warisan kolonial, tumpang-tindih, berten-
tangan satu sama lain, tidak lengkap, tidak jelas, dan lain sebagainya. 
Kenyataan tersebut acap kali menimbulkan kesulitan menentukan hu-
kum yang tepat atau cara-cara yang tepat dalam penerapannya, terma-
suk penegakannya oleh pengadilan. 

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses litigasi adalah 
upaya pembuktian. Menjadi kewajiban para pihak beperkara dalam 
pembuktian adalah meyakinkan majelis hakim tentang dalil-dalil yang 
dikemukakan dalam suatu persengketaan atau dalam pengertian yang 

206 Bambang Poernomo, 1993, Pola Dasar Teori-Asas Umum: Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, 
Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm. 240.
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lain, yaitu kemampuan para pihak memanfaatkan hukum pembuktian 
untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peris-
tiwa-peristiwa yang didalilkan (dibantahkan) dalam hubungan hukum 
yang diperkarakan. Oleh karena itulah menjadi suatu asas bahwa ba-
rangsiapa yang mendalilkan sesuatu, maka harus membuktikannya.207 
Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran su-
atu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut 
hukum pembuktian yang berlaku.

Tugas hakim di dalam hukum acara adalah menyelidiki apakah su-
atu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar 
ada atau tidak, adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti 
apabila para pihak menginginkan kemenangan dalam suatu perkara, 
apabila para pihak tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang 
mendasar gugatan maka gugatannya akan dikalahkan dan apabila 
mampu membuktikan gugatan maka gugatannya akan dimenangkan. 
Hukum pembuktian dalam beperkara merupakan bagian yang sangat 
kompleks bahkan menjadi rumit oleh karena pembuktian berkaitan 
dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu 
(past event) sebagai suatu kebenaran, meskipun kebenaran yang dica-
ri dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran 
yang bersifat absolut tetapi kebenaran yang bersifat relatif.208 

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, bebas menentukan 
berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, akan tetapi kebe-
basan ini dalam menentukan pidana harus dipahami benar makna 
kejahatan, penjahat (pembuat kejahatan) dan pidana.209 Hakim dalam 
menjatuhkan pidana memperhitungkan sifat perbuatan pidana dan 
keadaan si pembuat serta perkembangan konsepsi individualisasi pi-
dana sebagai pengaruh dari kriminologi yang mendorong adanya per-
hatian terhadap pribadi terdakwa sebagai pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan pidana. Konsep inilah yang sering dinamakan 
sistem dua jalur (Twintrack system) di mana individualisasi pidana juga 
dipertimbangkan (Punishment should fit the criminal).210

207 Pasal 163 HIR.
208 M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 346.
209 Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 1996, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, 

Jakarta: Bina Aksara, hlm. 80.
210 Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 13.
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D.  PUTUSAN DAN PENGARUH

Untuk mengambil contoh yang klasik dapatlah disebutkan putus-
an H.R. 31 Januari 1919 (perkara Lindebaum-cohen) dalam penerapan 
Pasal 1365 BW, mengenai pengertian “perbuatan melawan hukum” 
yang menjadi lebih luas daripada penafsiran sebelumnya. Dalam prak-
tik di Indonesia, Putusan Mahkamah Agung menjadi revolusioner ka-
rena menetapkan janda sebagai ahli waris suami yang telah meninggal 
dunia.211 Putusan ini meninggalkan putusan sebelumnya yang mene-
tapkan janda hanya sebagai “erfgerechtigde” atau yang “berhak atas 
warisan.”212 “Onheelbare twesspalt” (keadaan yang tidak mungkin di-
damaikan lagi) sebagai alasan untuk bercerai bagi mereka yang tunduk 
kepada BW, berhubung memang kebutuhan masyarakat sangat meng-
hendaki hal itu untuk diperlakukan, sehingga rasa keadilan dapat di-
penuhi secara wajar.213 Selanjutnya, situasi “Onheelbare twesspalt” itu 
bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, 
akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya 
cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.214 
Dalam putusan lain, MA menyatakan “persamaan kedudukan antara 
pria dan perempuan.”215 Uang paksa yang tidak diatur dalam hukum 
acara perdata dengan pertimbangan “dibutuhkan di dalam praktik 
peradilan” telah pula diputus oleh MA pada 17 Mei 1967.216 Acara gugat 
cerai bagi golongan Eropa yang tunduk kepada BW dapat didasarkan 
kepada Pasal 53 HOCI (Putusan Mahkamah Agung 6 Maret 1967).

Dalam lapangan hukum pidana juga terdapat contoh-contoh me-
narik mengenai sikap pengadilan yang akhirnya dianggap mampu me-
nunjukkan fungsi hukum ini sebagai sarana pengayoman. Tidak asing 
bagi pengkaji hukum terhadap putusan pengadilan yang memperluas 
pengertian salah satu unsur delik pencurian sehingga lain dari penger-
tian semula menurut Pasal 362 KUHP. Menggunakan kekuatan aliran 
listrik tanpa memakai alat meteran resmi dikenai pencurian.217 Berdiri 
di sebelah dagangan sapi milik orang lain dan menerima pembayar-

211 Baca: Putusan Mahkamah Agung 13 April 1960 No. 110/K/Sip/1960.
212 Ini berasal dari praktik zaman Hindia Belanda, putusan Raad van Justicie Jakarta, 26 Mei 1939.
213 Baca: Putusan Mahkamah Agung No. 239K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969. Lihat juga Putusan Mah-

kamah Agung No. 500K/Sip/1971.
214 Putusan Mahkamah Agung No. 3180/Pdt./1985.
215 Putusan Mahkamah Agung No. 100K/Sip/1967 tanggal 11 Juni 1967.
216 Lihat dalam Jurisprudensi Indonesia, Penerbitan III tahun 1969, hlm. 15.
217 Putusan HR No. 564 tanggal 23 Mei 1921.
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an dari pembeli, termasuk pencurian.218 Tindakan menyerahkan surat 
bon pengambilan kopi yang tidak dapat dipertanggungjawaban dalam 
tugasnya dirumuskan sebagai pencurian.219

Putusan pengadilan dapat mengubah makna dan isinya dari arti 
semula, misalnya “menyetubuhi perempuan sakit idiot terkena la-
rangan bersetubuh dengan wanita yang tidak berdaya” menurut Pasal 
286 KUHP.220 Seorang dokter hewan yang memberikan vaksinasi yang 
menimbulkan rasa sakit pada ternak, sekalipun diprotes oleh masyara-
kat awam, telah dilepaskan dari tuntutan hukum. Pengadilan menilai 
ketentuan yang memidanakan perbuatan yang menimbulkan rasa sa-
kit pada ternak sudah ketinggalan zaman.221 Perbuatan terdakwa yang 
secara formal merupakan delik akan tetapi secara materiil memenuhi 
kemungkinan dana perusahaan Caltex cukup pada bank-bank lain un-
tuk dapat membayar cek yang dikelaurkan, diputuskan lepas dari dari 
tuntutan, yang berarti mengesampingkan berlakunya UU No. 17/1964 
tentang Cek Kosong.222

Ketentuan Pasal 303 KUHP tidak jelas perumusannya sehingga 
menyebabkan disparitas putusan. Seorang terdakwa yang mengada-
kan permainan Hwa Hwe, dijatuhi pidana oleh pengadilan negeri me-
langgar Pasal 303 KUHP jo. UU No. 22/1954,223 berbeda dengan sikap 
pengadilan banding bahwa yang diberlakukan adalah ketentuan UU 
No. 22/1954 dan bukan KUHP.224

Suatu perbuatan dapat saja tidak dapat diatur oleh KUHP, akan te-
tapi hukum adat dapat menjadi dasar untuk pemidanaan. Contoh yang 
pertama adalah kasus seorang terdakwa yang mengerjakan tanah adat 
tanpa izin yang berhak, dihukum melanggar hukum adat Karo Njur-
mak.225 Contoh yang kedua terjadi di Bali: perjaka A dan gadis B mela-
kukan hubungan badan atas dasar suka sama suka. Saat B hamil dan 
A ternyata tidak bersedia mengawini, maka dipidana 3 bulan karena 
pelanggaran delik adat “logika sanggraha.”226

218 Putusan Rechtsbank Leuwarden (Belanda), 10 Desember 1919.
219 Putusan Mahkamah Agung No. 64K/K/Kr/1963 tanggal 22 Oktober 1963.
220 Putusan HR No. 559 tanggal 21 Juni 1943.
221 Putusan HR tanggal 20 Februari 1933.
222 Putusan Mahkamah Agung No. 42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dan Putusan Mahkamah Agung 

No. 72K/Kr/1970 tanggal 27 Mei 1972.
223 Putusan PN Medan No. 196/1956 tanggal 29 Februari 1956.
224 Putusan PT Sumatra Utara No. 62/1956 tanggal 23 Juli 1957.
225 Putusan PN Kebonjahe No. 70/1969 tanggal 5 Februari 1969.
226 Putusan PN Gianyar No. 11/Pid/1972.
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Ada pula putusan pengadilan yang menafsirkan ketentuan Pasal 
284 KUHP yang mensyaratkan tunduk kepada Pasal 27 BW dikem-
bangkan artinya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Seorang 
laki-laki beragama Islam yang menyetubuhi adik ipar, dihukum karena 
melakukan perbuatan “sumbang” menurut Pasal 284 KUHP.227

Cara pengadilan menafsirkan suatu peraturan untuk diterapkan 
dalam sebuah kasus konkret acap kali berkaitan dengan pengaruhnya 
terhadap pembangunan, khususnya iklim investasi. Putusan Mahka-
mah Agung yang menegaskan bahwa perjanjian pinjaman lepas pantai 
(“off-share loan”) tidak dengan sendirinya batal walaupun lupa dila-
porkan kepada pemerintah.228 Pemilik modal karenanya tanpa ragu-
ragu meminjamkan uangnya kepada pengusaha di Indonesia. Dalam 
putusan lain, pengadilan menolak dimasukkannya bunga yang sedang 
“berjalan” ke dalam “Grosse Akte.”229 Akibatnya, investor menjadi ce-
mas tentang jaminan pembayaran bunga mengingat bahwa bunga 
baginya adalah sumber keuntungan. Dalam kasus lain, MA menolak 
surat pengakuan utang yang dibuat sebagai “Grosse Akta” antara lain 
karena “jumlah utang adalah sangat besar sehingga berdasarkan kepa-
tuhan dan keadilan, pihak yang berutang harus diberi kesempatan un-
tuk membela diri dalam bentuk suatu gugatan biasa.”230 Pertimbangan 
nilai budaya MA agar debitur diberi kesempatan untuk membela diri 
memang tepat, akan tetapi ini mungkin dapat dialihkan kepada sistem 
hukum pada umumnya yang menjamin setiap orang untuk membela 
diri tanpa mengganggu keampuhan pranata “Grosse Akta” itu sendiri.

Pertimbangan perlindungan terhadap tiap-tiap pihak dalam per-
janjian kredit juga menjadi perhatian MA. Dalam beberapa perkara, 
MA telah memberikan perlindungan kepastian hukum bagi kreditor 
perbankan.231 Masalah jumlah utang diperhatikan untuk tidak merugi-
kan debitur dan dengan mempertimbangkan aspek formal pembuatan 
perjanjian, hakim menyatakan perjanjian kredit itu tidak sah dan tidak 

227 Putusan PN Sigli, 13 Maret 1979.
228 Putusan Mahkamah Agung No. 8226/Pdt/1984, 27 Februari 1986. Putusan ini dianggap “meluruskan” 

putusan sebelumnya, yang mengatakan bahwa “penerimaan kredit dari luar negeri yang tidak dilaporkan 
kepada Bank Indonesia mengakibatkan perjanjian kredit tidak sah.” Lihat: Putusan Mahkamah Agung No. 
2958K/Pdt/1983.

229 Putusan Mahkamah Agung No. 641K/Pdt/1993.
230 Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 1987.
231 Lihat antara lain: Putusan Mahkamah Agung No. 1500K/Sip/1978; Putusan Mahkamah Agung No. 1850K/

Pdt/1992, dan Putusan Mahkamah Agung No. 2507K/Pdt/1995.
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mengikat kedua belah pihak.232 Pengadilan juga memandang penting 
peranan akuntan publik untuk turut berperan dalam menerapkan 
aspek kepastian hukum dalam penentuan jumlah tagihan kredit per-
bankan.233 Demi keadilan, MA menerima “tanggung jawab tanpa kesa-
lahan”, yaitu adil jika risiko yang timbul akibat kesalahan bersama di-
tanggung secara bersama.234 Selain itu, MA membuka peluang campur 
tangan hakim dalam perjanjian untuk memastikan bahwa perjanjian 
dibuat dan dilaksanakan secara jujur dan adil.235 Dalam hal kebebas-
an berkontrak, MA mengakui bahwa implementasi asas itu mencakup 
pula hak untuk mencantumkan klausula penghukuman bilamana sa-
lah satu pihak tidak memenuhi prestasi.236 Campur tangan hakim ter-
sebut termasuk pula “menentukan jumlah besaran utang berdasarkan 
rasa keadilan.”237

Sesudah reformasi UU Kepailitan, terdapat pula beberapa Putusan 
Mahkamah Agung yang berharga dalam memberikan pedoman dalam 
penyelesain perkara kepailitan. Menurut MA, “pembayaran utang se-
lama proses kepailitan dapat dilakukan untuk menghindari minimal 2 
kreditur sebagai syarat pailit.”238 Selanjutnya, MA mempertegas peng-
ertian utang ke dalam 2 bentuk, yaitu sisa nilai pekerjaan dan segala 
bentuk kewajiban debitur yang dapat dinilai dengan uang.239

Sumbangan MA dalam perkembangan perikatan bisnis juga tidak 
dapat dikesampingkan. Dalam praktik, MA telah mendalilkan bahwa 
“hubungan sewa-menyewa tidak dapat diwariskan.”240 Dalam rangka 
menghormati tradisi hukum, maka MA menetapkan “pemutusan hu-
bungan sewa-menyewa harus mengindahkan tenggang waktu yang di-
haruskan menurut kebiasaan setempat”241 dan “pemutusan hubungan 
sewa-menyewa dalam suasana hukum adat lebih dititikberatkan pada 

232 Putusan Mahkamah Agung No. 3909K/Pdt/1994.
233 Putusan Mahkamah Agung No. 1721K/Pdt/1996.
234 Putusan Mahkamah Agung No. 1887K/Pdt/1986.
235 Putusan Mahkamah Agung No. 3917K/Pdt/1986.
236 Putusan Mahkamah Agung No. 2423K/Pdt/1986.
237 Putusan Mahkamah Agung No. 2702K/Pdt/1995.
238 Putusan Mahkamah Agung No. 4.PK/N/1999, Putusan Mahkamah Agung No. 15 PK/N/1999, dan Putusan 

Mahkamah Agung No. 06 PK/N/2000.
239 Putusan Mahkamah Agung No. 18K/N/1999, Putusan Mahkamah Agung No. 19PK/N/1999, dan Putusan 

Mahkamah Agung No. 21/PK/N/1999.
240 Putusan Mahkamah Agung No. 1537K/Pdt/1985, Putusan Mahkamah Agung No. 603K/Pdt/1996, dan 

Putusan Mahkamah Agung No. 3716K/Pdt/1987.
241 Putusan Mahkamah Agung No. 1617K/Pdt/1986, Putusan Mahkamah Agung No. 886K/Pdt/1990 dan 

Putusan Mahkamah Agung No. 3182K/Pdt/1994.
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aspek kepatutan, dalam hal ini perlindungan hukum bagi pemilik ta-
nah/bangunan.”242 Mengikuti undang-undang, MA merumuskan bah-
wa “dalam hal perjanjian sewa-menyewa itu tanpa batasan waktu, di-
nyatakan berakhir dalam 3 tahun.”243

Untuk mengikuti perkembangan keadaan MA kadang-kadang me-
nolak memberlakukan suatu norma hukum atas sebuah perkara. Se-
bagai contoh, MA memutuskan bahwa “sengketa sewa-menyewa ada-
lah kewenangan Pengadilan Negeri.”244 Sengketa ini berkaitan dengan 
penerapan aspek kepastian hukum dan aspek keadilan dengan dasar 
perlindungan bahwa pihak yang menyewakan memerlukan perumah-
an itu untuk digunakan berdasarkan pertimbangan ekonomis dan ke-
adilan. Menurut PP No. 49/1965, penyelesaian sengketa merupakan 
wewenang Kepala Kantor Urusan Perumuhan. Akan tetapi, dengan 
berlakunya PP No. 55/1981, wewenang itu beralih ke pengadilan nege-
ri. Dalam kedua putusan tersebut MA secara tidak langsung melakukan 
pengujian norma hukum terhadap PP No. 49/1965, sebab pembentuk-
an Kantor Urusan Perumahan sebagai suatu pengadilan khusus peru-
mahan tidak dapat dibenarkan karena UUD 1945 mengharuskan hal 
itu harus ditetapkan dengan UU. 

Namun demikian, di dalam praktik, putusan terdahulu tidak dii-
kuti dalam memeriksa dan memutus perkara sejenis. Dalam suatu per-
kara, MA menyatakan bahwa “sewa tidak hapus dengan meninggalnya 
salah satu pihak.”245 Putusan ini tidak mengikuti putusan terdahulu 
bahwa “dengan meninggalnya salah satu pihak maka perjanjian sewa-
menyewa gugur demi hukum.”246

Pengadilan dalam kasus tertentu harus menghadapi kenyataan di 
mana peristiwa hukum yang dirumuskan berlansung pada saat keten-
tuan baru diberlakukan. Sebagai contoh, karena perkawinan dilang-
sungkan sebelum UU Perkawinan 1974 berlaku secara efektif, maka 
berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya, yang dalam hal ini 
adalah ketentuan-ketentuan perkawinan menurut BW sekalipun yang 
bersangkutan beragama Islam.247 Dalam kasus lain, menurut ketentu-

242 Putusan Mahkamah Agung No. 1685K/Pdt/1978, Putusan Mahkamah Agung No. 4413K/Pdt/1986, dan 
Putusan Mahkamah Agung No. 2610K/Pdt/1988.

243 Putusan Mahkamah Agung No. 3280K/Pdt/1995.
244 Putusan Mahkamah Agung No. 641K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung No. 4413K/Pdt/1986.
245 Putusan Mahkamah Agung No. 1585K/Pdt/1984.
246 Putusan Mahkamah Agung No. 1537K/Pdt/1985.
247 Putusan Mahkamah Agung No. 726K/Sip/1976.
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an Pasal 72 HOCI peralihan agama tidak menyebabkan batalnya/gu-
gurnya perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan 1974 
jo. Pasal 47 PP No. 9/1975, ketentuan Pasal 72 HOCI tadi masih berlaku, 
karena hal ini belum diatur dalam UU Perkawinan yang baru dan Per-
aturan Pemerintah.248 Selanjutnya, dengan tidak diaturnya perkawinan 
antar-agama di dalam UU Perkawinan 1974, sekalipun ada UU zaman 
colonial yang telah mengatur, akan tetapi ketentuan itu tidak dapat di-
berlakukan karena adanya perbedaan prinsip dan falsafah.249

Menarik pula mengamati, terutama dalam tahap awal operasiona-
lisasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memberikan kepas-
tian hukum mengenai kepemilikan individu, khususnya tanah. Sebe-
lum dibentuk PTUN, tidak ada upaya hukum yang tegas guna melawan 
penolakan Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan, menga-
lihkan, atau membatalkan sertifikat.250 Setelah terbentuknya PTUN, 
tindakan hukum ini dapat dimintakan kontrol ke pengadilan, namun 
tetap saja menimbulkan kekaburan mengenai batas-batas kontrol itu 
berhadapan dengan pengadilan perdata. Hal ini bisa ditunjuk dalam 
hak. Pertama, PTUN sering kali mengabaikan putusan pengadilan per-
data. Kedua, dalam hal perkara tidak ada gugatan perdata, maka sering 
kali PTUN menempatkan dirinya sebagai pengadilan perdata. Ketiga, 
PTUN melengkapi putusan pengadilan perdata.

Untuk persoalan yang pertama dapat ditunjuk dua putusan, yaitu 
perkara Yahya vs. Kepala Kantor Pertanahan Palembang. Akar perkara 
adalah penjualan sebidang tanah oleh penjual yang tidak berhak. Se-
telah menyadari cacat ini, maka Badan Pertanahan Nasional menolak 
memberikan sertifikat kepada pembeli, yang telah membangun rumah 
dan bengkel di atas tanah itu. Pembeli lantas menggugat pemilik asal, 
tetapi mental di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, dan Penin-
jauan Kembali. Setelah upaya ini, Pengadilan Negeri Palembang meme-
rintahkan agar rumah dan bengkel tersebut dibongkar. Namun pembeli 
tetap menolak dan mengajukan gugatan ke PTUN terkait sertifikat kepe-
milikan. Pengadilan kemudian mengabulkan gugatan tersebut, namun 
dengan mengabaikan batas kedaluwarsa pengajuan gugatan.

248 Putusan Mahkamah Agung No. 1650K/Sip/1974.
249 Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986.
250 Putusan Mahkamah Agung No. 381K/Sip/1971, yang antara lain menyatakan bahwa pengadilan perdata 

tidak berwenang membatalkan sertifikat. Namun melalui Putusan Mahkamah Agung No. 556K/Pdt/1987, 
diterbitkan pada 1993, Mahkamah Agung berubah pandangan, dengan menyatakan bahwa pengadilan 
perdata mempunyai kekuasaan untuk mencabut kekuatan hukum sebuah sertifikat yang digugat.
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Prosedur serupa ditemukan dalam Putusan PTUN Semarang da-
lam perkara Soedarti dan Subroto vs. Kepala Kantor Pertanahan Sema-
rang,251  yaitu bahwa mereka melampirkan kesimpulan baru menurut 
fakta-fakta yang dipertimbangkan oleh pengadilan perdata. Dalam 
putusan pengadilan perdata, penggugat hanya berhak mendapatkan 
ganti kerugian dalam bentuk uang, namun pengadilan memberikan 
eksekusi riil, yaitu memerintahkan Badan Pertanahan Nasional mem-
batalkan sertifikat pihak yang kalah dalam perkara perdata dan mener-
bitkan sertifikat baru untuk penggugat.

Untuk permasalahan yang kedua, yaitu dalam hal tidak ada pu-
tusan perdata mengenai kepemilikan, maka PTUN mengambil peran 
sebagai pengadilan perdata. Dalam perkara Tjokropranolo vs. Kepala 
Kantor Sewa Tanah Jakarta Utara, PTUN Jakarta secara cermat meme-
riksa perjanjian jual beli dan kerumitan kepemilikan yang melandasi 
penolakan tergugat untuk memberikan sertifikat kepada penggugat. 
Penolakan ini terjadi setelah ada intervensi camat atas nama para 
pengguna lahan. Kemudian PTUN menyatakan menolak gugatan. 
Pengadilan banding dan Mahkamah Agung melakukan tindakan se-
rupa tetapi dengan konklusi yang berbeda dengan PTUN. Pengadilan 
banding mengabulkan sementara Mahkamah Agung menolak.

Untuk persoalan di mana PTUN melengkapi putusan pengadilan 
perdata, dapat ditunjuk antara lain dalam perkara Ratnaningsih vs. 
Kepala Kantor Pertanahan Bekasi,252 di mana PTUN Bandung memu-
lihkan kesalahpahaman anatara ketua Pengadilan Negeri Garut dan 
tergugat. Dalam perkara ini, tergugat lalai mencatat penyitaan sebuah 
rumah yang hendak dilelang secara legal pada saat yang sama, namun 
karena penyitaan ini belum dicatat, tergugat memberikan sertifikat 
kepada pembeli. Untuk itu, PTUN tidak mengabulkan gugatan untuk 
mendapatkan sertifikat, namun memerintahkan tergugat untuk mem-
batalkan sertifikat pembeli dan mengembalikan ke keadaan semula. 
Untuk mendapatkan putusan tentang masalah kepemilikan, maka 
penggugat dirujukkan ke pengadilan perdata.

251 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 04/G/TUN/1994/PTUN-Smg.
252 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 25/G/PTUN-Bdg/1993.
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E.  KASUS DOKTER AYU: PENGADILAN DAN 
KEPANTASAN PEMOGOKAN 

Pada bulan Oktober 2013 di media terbaca berita unjuk rasa dokter 
terhadap kolega yang diputus bersalah oleh MA karena menyebabkan 
kematian Julia Fransiska Makatey, April 2010.

Putusan hakim kasasi yang dipimpin hakim agung Artidjo Alkostar 
dengan menjatuhkan pidana terhadap tiga dokter ternyata menimbul-
kan aksi solidaritas oleh ribuan dokter dengan turun ke jalan (unjuk 
rasa) di Jakarta dan sejumlah daerah. Dalam hal ini, MA memvonis 3 
dokter Rumah Sakit Prof. Kandou, Manado, dengan hukuman 10 bu-
lan penjara pada 18 September 2012. Salah satu pertimbangan hukum 
MA, ketiga dokter itu melakukan “malapraktik” dalam menangani Julia 
Fransiska Maketey yang hendak melahirkan pada 10 April 2010, yang 
akhirnya meninggal dunia.

Kasus yang menimpa dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, bersama 
Hendry Simanjuntak dan Hendy Siagian, mengenyakkan masyarakat, 
bukan saja karena munculnya kontroversi medikolegal, melainkan ka-
rena tingginya kadar emosi yang menyertai. Menyusul unjuk rasa, ada 
pelayanan rumah sakit yang terganggu, ada yang biasa saja.

Kita bisa melihat argumentasi tiap-tiap pihak, dalam hal ini yang 
tertuang dalam pertimbangan kasasi MA dan peninjauan kembali per-
kara. Argumen dari dokter kita dengarkan. Seperti disampaikan Men-
teri Kesehatan Nafsiah Mboi, dokter sudah berupaya menyelamatkan 
pasien. Dokter Ayu diputus bebas di Pengadilan Negeri Manado.

Para dokter menilai Putusan Mahkamah Agung merupakan wujud 
kriminalisasi dokter. Banyak pula dikemukakan tambahan penjelasan 
teknis kedokteran, seperti Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedok-
teran Indonesia (MKDKI) Ali Baziad dan Staf Ahli Menteri Kesehatan 
Bidang Medikolegal Budi Sampurna. Penjelasan itu, antara lain, (jika 
ada perkara kedokteran dibawa) di pengadilan pidana, seharusnya 
(pengadilan) mempertimbangkan saksi ahli.

Hakim Agung Artidjo Alkostar berpendapat, tidak ada satu profe-
si pun yang boleh di atas hukum. Artidjo bersama Dudu Duswara dan 
Sofyan Sitompoel berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di 
persidangan, hakim berkesimpulan ada kelalaian yang mengakibatkan 
orang lain meninggal. Falsafah lain yang dikemukakan kalangan dok-
ter ialah tidak ada dokter yang berniat membunuh pasiennya. Pada sisi 
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lain, kita masih sering mendengar komentar terhadap dokter. Ada yang 
melayani ala kadarnya, kurang berempati, dan—seperti disinggung ha-
rian ini—komunikasi dengan pasien tidak cukup baik.

Akan tetapi, juga bisa muncul pertanyaan: apakah dokter tidak bisa 
dipidanakan jika dalam melaksanakan profesinya melanggar prosedur 
dalam penanganan seorang pasien sebagaimana dimaksud dalam UU 
No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36/2009 tentang Ke-
sehatan, dan Kode Etik Kedokteran? Tulisan ini tidak akan terlalu jauh 
menelisik posisi malapraktik dan risiko hukumnya yang sudah tertera 
dalam Putusan Mahkamah Agung. Namun ada pertanyaan lain yang 
juga patut dicermati, selain memahami solidaritas para dokter. Misal-
nya, apakah pasien juga butuh keadilan? Apakah pelayanan kesehatan 
yang mestinya juga berkeadilan buat pasien dan semuanya, tetapi ba-
nyak yang tidak terpenuhi lantaran para dokter meninggalkan tugas.

Dokter adalah profesi luhur dan terhormat. Dalam sejarah, seo-
rang dokter digambarkan setengah dewa dan setengah manusia. Ba-
nyak yang berminat menjadi dokter. Banyak anak jika ditanya, bercita-
cita menjadi dokter. Namun tak semua anak yang bercita-cita menjadi 
dokter bisa menjadi dokter. Untuk menjadi dokter tidak cukup hanya 
mengandalkan kekayaan. Prasyarat kecerdasan, niat luhur menolong 
sesama, ketekunan, ketelatenan, dan keuletan harus dipenuhi.

Pendek kata, dokter adalah manusia pilihan di atas rata-rata ma-
syarakat pada umumnya. Mereka memiliki jiwa pengabdian dan di-
sumpah untuk selalu mendahulukan kepentingan pasien atau masya-
rakat.

Oleh sebab itu, dapatkah diterima secara etis dokter melakukan 
pemogokan? Tentu jawabannya sangat dipengaruhi sudut pandang, 
posisi, konteks, dan tujuan mogok itu sendiri. Dokter yang kebetulan 
istrinya sedang bersalin yang telah pembukaan lengkap atau siap me-
lahirkan tentu tak setuju jika dokter-dokter kandungan seluruh Indo-
nesia mogok. Se orang pejabat dan direktur rumah sakit yang bertang-
gung jawab menjamin layanan kesehatan masyarakat berjalan lancar 
tentu akan merasa prihatin jika dokter kandungan mogok, apalagi se-
cara nasional.

Bisa dimengerti jika Kementerian Kesehatan membuat surat edar-
an ke semua kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit. Surat 
edaran tersebut terkait dengan rencana aksi solidaritas terhadap dr. 
Dewa Ayu Sasiary Prawani, Sp.O.G. dan kawan-kawan yang isinya ada 
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tiga hal. Pertama, agar semua tenaga kesehatan di rumah sakit men-
dukung dengan memakai pita hitam di lengan kanan. Kedua, melaku-
kan doa bersama untuk kesehatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, 
kesembuhan pasien, serta keamanan dokter Indonesia dalam menja-
lankan tugasnya. Ketiga, memerintahkan agar pelayanan berlangsung 
seperti biasa dan pasien terlayani dengan baik.

Seorang profesor di fakultas kedokteran akan heran dan mena-
nyakan mengapa para dokter mantan anak didiknya mogok, padahal 
sang profesor tak pernah sekalipun mengajari mogok, apalagi strategi 
dan teknik mogok. Lantas mengapa dokter mogok? Penulis mencoba 
memahami para dokter yang akan melakukan mogok untuk istilah aksi 
solidaritas. Meski penulis amat yakin, dokter tidak akan mogok, kecuali 
ada alasan kuat untuk itu.

Para dokter kandungan yang mogok khawatir mereka bisa meng-
alami risiko ditahan atau dianggap lalai atau melakukan malaprak-
tik meskipun sudah menjalankan pengobatan sesuai standar praktik 
kedokteran, jika pasien meninggal. Mereka tahu persis, meski sudah 
memberikan layanan sesuai standar praktik kedokteran, tetapi mereka 
yakin tidak bisa menjamin hasil proses layanan yang diberikan. Apalagi 
menyangkut nyawa dengan kondisi pasien yang parah.

Mereka ingin dalam menjalankan profesinya bisa aman dan terja-
min dalam berbuat maksimal untuk menolong pasien terutama dalam 
keadaan emergency yang belum tentu berhasil. Mereka tidak ingin ka-
sus sama menjadi preseden terulangnya kejadian serupa. Jelas mereka 
ingin didengar masyarakat bahwa mereka telah menolong banyak pa-
sien dan berhasil, tetapi hampir tidak pernah diberitakan. Sekali pasi-
en meninggal yang belum tentu diakibatkan oleh tangan dokter, sering 
dokter sudah divonis lalai atau melakukan malapraktik. Seakan-akan 
semua perjuangan dan kebaikan berbuat maksimal untuk kebaikan 
pasien hilang dan tenggelam.

Tentu dari sekian banyak dokter, ada yang lebih dipengaruhi kon-
sumerisme dan tuntutan terkait dengan status dokter. Ada dokter yang 
kurang kompetensi, keterampilan, dan pengalamannya sehingga pasi-
en merasa dirugikan. Ada mekanisme tertentu yang sudah diatur agar 
masyarakat dapat mempertanyakan apakah seorang dokter melanggar 
etika, melakukan kelalaian, atau malapraktik. Tidak perlu langsung 
aparat penegak hukum, tetapi melalui Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia. Dengan mekanisme ini, semua akan diuntung-
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kan dan semua tidak dirugikan.
Pada zaman terbuka, semua soal bisa diverifikasi, termasuk kedok-

teran. Di sini, peran MKDKI sentral untuk menentukan ada tidaknya 
kesalahan dokter dalam menerapkan disiplin ilmu dan menetapkan 
sanksi disiplin. Kita memahami, sejumlah profesi, misalnya pilot dan 
wartawan, memiliki kode tata laku profesi yang bisa diterapkan mana-
kala ada pelanggaran. Dahulu kita mendengar protes saat pilot diadili. 
Sejumlah pihak berpandangan, tidak ada profesi yang imun terhadap 
sanksi, termasuk sanksi hukum.

Demikian sekali putusan pengadilan ditetapkan, sekali itu pula 
akan mengundang komentar yang riuh. Putusan pengadilan di Dhaka, 
Banglades, sangat berani dan fenomenal. Dalam sehari, 6 November 
2013, pengadilan menjatuhkan hukuman mati terhadap 152 orang. 
Pengadilan juga memutuskan, 161 orang dihukum penjara seumur hi-
dup, 256 orang dihukum dengan variasi hukuman antara 3 tahun dan 
10 tahun penjara, serta 277 orang dibebaskan.

Mereka didakwa terlibat dalam pemberontakan pada 2009. Pem-
berontakan yang dilakukan para anggota Border Guards Bangladesh, 
pasukan paramiliter yang bertugas menjaga perbatasan, melibatkan 
6.000 tentara. Pemberontakan itu menewaskan 74 orang, termasuk 57 
tentara.

Pemberontakan bermula dari tuntutan para penjaga perbatasan 
agar gaji mereka dinaikkan. Mereka merasa gaji dan perlakuan yang me-
reka terima sangat rendah, tidak layak. Mereka menuntut gaji mereka 
disetarakan dengan tentara yang menjalankan misi perdamaian PBB.

Akan tetapi, keputusan pengadilan yang dijatuhkan hari Selasa ke-
marin itu dikritik kelompok hak asasi manusia. Mereka menyatakan, 
persidangan tersebut tidak kredibel. Selain itu, mereka juga menyata-
kan, ratusan terdakwa ditempatkan di satu ruangan di dalam sidang.

Para terdakwa, menurut kelompok hak asasi manusia, juga tidak 
memperoleh akses mendapatkan pembela. Kalaupun memperoleh ak-
ses, juga sangat terbatas. Yang lebih menarik lagi, menurut mereka, ada 
paling kurang 47 tersangka meninggal dalam tahanan.

Pengadilan, terutama keputusan pengadilan itu, menarik perhati-
an. Putusan memang sudah dijatuhkan. Namun yang menjadi catatan 
para pembela hak asasi manusia adalah pengadilan tidak mampu me-
nemukan penyebab utama pemberontakan sekaligus otak pemberon-
takan tersebut. Bahkan Presiden Bangladesh Institute of Peace and Se-
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curity Studies Mayjen (Purn) ANM Muniruzzaman mengatakan, orang 
yang benar-benar melakukan kejahatan masih bebas dan cerita yang 
sesungguhnya belum jelas.

Sepertinya, sejarah negeri berpenduduk 160 juta di anak benua 
yang tergolong miskin itu selalu berulang. Kudeta tahun 1981 terhadap 
penguasa militer Jenderal Ziaur Rahman dan kudeta tahun 1977 juga 
tak terungkap sepenuhnya. Siapa sesungguhnya otak kudeta tersebut. 
Sekadar catatan, Banglades sudah menghadapi 21 kudeta.

Kenyataan semacam itu memunculkan kekhawatiran bahwa pu-
tusan pengadilan semacam itu, meski sangat tegas dan fenomenal, 
menyisakan kecurigaan: jangan-jangan ada warna politik, kepentingan 
politik dalam pengadilan itu. Itu karena pada Januari 2014 mendatang 
Bangladesh akan menggelar pemilu, untuk memilih perdana mente-
ri. Sulit memang untuk melepaskan kecurigaan semacam itu di negara 
yang menempatkan politik sebagai panglima dan segala cara bisa digu-
nakan untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan.

F.  EFEK KASASI KORUPTOR

Seperti diberitakan, Tommy Hindratno, pegawai Direktorat Pajak, 
diperberat hukumannya oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasa-
si oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Artidjo Alkostar; dari 3 tahun 
6 bulan menjadi 10 tahun penjara. MA juga menghukum Zen Umar, 
Direktur Utama PT Terang Kita atau PT Tranka Kabel, dari semula 5 
tahun menjadi 15 tahun penjara.

Sejak ditetapkan sebagai kejahatan yang luar biasa, tindak pidana 
korupsi seharusnya memang ditangani secara luar biasa pula, baik oleh 
polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, maupun oleh 
advokat dan adresat hukum masyarakat. Enam komponen penegakan 
hukum tersebut mesti bahu-membahu dalam pemberantasan korupsi 
melalui empat komponen penegakannya: komponen substansi (UU); 
struktur (kelembagaan); kultur hukum; serta kepemimpinan.

Pengadilan selama ini telah banyak berubah filosofinya, dari ben-
teng terakhir pencarian keadilan menjadi benteng terakhir pencarian 
siapa yang menang dan kalah. Apa yang kurang dalam hal penyediaan 
UU dan struktur penegakan hukum kita? Semua telah tersedia, tetapi 
mengapa keadilan yang dicita-citakan tidak kunjung terwujud?

Ada dua hal penyebabnya: kultur hukum aparat penegak hukum, 



SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK

140

khususnya hakim, dan kepemimpinannya. Dua hal ini menjadi bahan 
bakar hukum itu dapat bekerja dengan baik atau tidak. Untuk Putus-
an Mahkamah Agung atas kasus Hindratno dan Zen Umar jelas sangat 
kental dipengaruhi faktor kultur hukum hakim dan kepemimpinan 
Artidjo sebagai Ketua Majelis Kasasi MA yang menangani perkara ini. 
Putusan Artidjo seolah hendak menjawab bahwa masih ada hakim MA 
yang “hidup” hati nuraninya, setelah beberapa waktu lalu ada hakim 
MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas perkara Sud-
jiono Timan yang berada dalam status buronan.

Kultur hukum hakim sangat berpengaruh dalam kegiatan peme-
riksaan sekaligus dalam penyusunan pertimbangan-pertimbangan hu-
kumnya sebelum menjatuhkan putusan. Hakim yang tidak responsif 
terhadap adanya krisis dalam tindak pidana korupsi akan mengalami 
conflict of interest, bahkan terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan lain di 
luar dirinya.

Namun kultur hukum saja tidak akan cukup membingkai karak-
ter hakim-hakim untuk progresif dalam memutus perkara. Persoalan 
kepemimpinan juga perlu dipertimbangkan. Selama ini masih banyak 
hakim yang merasa masa bodoh dengan kreativitas dalam memutus 
perkara, apalagi berwatak progresif.

Dalam hal ini perlu didorong terus semangat agar hakim mau me-
lakukan tindakan kreatif dan progresif dalam menangani tindak pida-
na yang memang sudah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa seperti 
tindak pidana korupsi. Siapa yang menjadi kunci pendorong itu kalau 
bukan ketua MA dan juga ketua KY tempat para hakim bernaung secara 
institusional.

Para hakim tak boleh sekadar jadi corong UU (la bouche de la loi) 
dan tradisi konvensional yang menghambat kreativitas dalam mewu-
judkan keadilan. Bukankah keadilan itu mesti diutamakan daripada 
kepastian hukum, seperti yang dikatakan oleh penggagasnya, Gustav 
Radbruch?

Dalam penanganan kasus-kasus hukum di negeri yang serba plural 
seperti Indonesia ini, termasuk kasus korupsi, tampaknya tidak cukup 
bagi hakim seperti Artidjo hanya menggunakan hukum negara (state 
law) sebagai bahan dasar utama untuk mengonstruksi penalaran hu-
kum aparat penegak hukum. Dibutuhkan kerja keras untuk mengikut-
sertakan faset-faset hukum, selain faset hukum perundang-undangan.

Mengapa tidak banyak putusan hakim bernilai keadilan tinggi dan 
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luhur? Malah sebaliknya, ada begitu banyak yang buruk karena cacat 
integritas dan berdampak merugikan orang banyak. Ada banyak duga-
an bahwa hakim di Indonesia masih memegang kuat adagium: “Hakim 
adalah mulut undang-undang.” Diadopsi dari hukum Belanda, hal ini 
dipercaya sebagai konsekuensi sistem hukum kodifikasi (Kontinental). 
Inilah penyebab “kemandekan” hukum kita. Hakim tidak berani me-
lakukan terobosan ketika undang-undang tidak lagi menampung rasa 
keadilan masyarakat. Atas nama teks undang-undang, hakim lebih me-
mentingkan terpenuhinya standar dan prosedur.

Kurang disadari para hakim bahwa keadilan hukum tidak identik 
dengan keadilan substansial. Keadilan hukum “sekadar” memenuhi 
standar dan prosedur, sedangkan keadilan substansial adalah terpe-
nuhinya rasa keadilan masyarakat. Logika keadilan hukum berpotensi 
memunculkan korban hukum, terutama orang miskin yang melakukan 
kriminal kecil. Sangat mudah membuktikan “kejahatan” orang miskin 
hanya dengan mencocokkan hasil penyidikan polisi, tuduhan jaksa, 
tersedianya barang bukti, dan bunyi undang-undang.

Sebaliknya pembuktian materiil dan terpenuhinya standar dan 
prosedur hukum itu bisa sangat manipulatif, apabila dimuati kepen-
tingan dan uang. Terlalu banyak contoh tindakan korupsi, yang tidak 
bisa dihukum karena dalih tidak terpenuhinya unsur kejahatan. Pa-
dahal perbuatan korupsi dalam realitas jauh lebih luas cakupannya 
daripada unsur yang didefinisikan dalam UU No. 31/1999, yaitu “per-
buatan menguntungkan diri sendiri/kelompok, penyalahgunaan keku-
asaan, dan ada kerugian negara”. Karena sempitnya definisi, hanya ka-
sus berskala besar, itu pun berkat keberanian Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), korupsi dapat dibongkar.

Korban hukum berikutnya adalah mereka yang tidak punya kua-
sa dan dikalahkan di pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
atas kasus pilkada yang kemudian terbukti cacat sekalipun dianggap 
harus tetap dijalankan karena merupakan putusan final. Padahal, su-
dah jelas merugikan masyarakat luas dan membodohi akal sehat.

Pada masa kini, adagium “hakim sebagai mulut undang-undang” 
sudah ditinggalkan, bahkan di negara dengan sistem hukum Konti-
nental sekalipun, seperti Belanda, yang akar hukumnya sama dengan 
hukum kita. Sekarang di Belanda, putusan hakim semakin dianggap 
sebagai sumber hukum yang penting. Dengan demikian, terjadi perte-
muan yang semakin dekat antara sistem common law dan Kontinental. 
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Sangat disadari bahwa hakim itu memiliki kedudukan strategis sebagai 
pembuat hukum kedua (secondary legislature), setelah parlemen (pri-
mary legislature). Hakim berkesempatan emas membuat hukum baru 
melalui putusan-putusannya, apalagi saat hukum tidak memadai.

Sorotan masyarakat terhadap hakim sangat tajam karena kinerja 
hakim yang lemah. Namun tidak sepenuhnya hakim salah karena di 
samping problem paradigmatis di atas, hakim juga diposisikan secara 
keliru oleh hukum kita. Amendemen ketiga UUD 1945 menyerahkan 
kekuasaan kehakiman sepenuhnya kepada lembaga Mahkamah Agung 
(MA) dan badan peradilan di bawahnya (Pasal 24 ayat 1 dan 2), diku-
atkan SEMA 2005. Kemandirian hakim secara individual tidak diatur 
tegas, padahal hakim membutuhkannya dalam menjalankan fungsi 
yudisial. 

Posisi ini melahirkan relasi atasan-bawahan antara hakim dan 
ketua pengadilan, mengaburkan posisi kekuasaan kehakiman dan 
kemandirian hakim. Dalam mengadili perkara, hakim lebih mengab-
di kepada kepen tingan birokrasi (atasan) daripada memberi putusan 
sesuai dengan keyakinan keadilannya. Hakim takut dinilai oleh atasan 
dan Komisi Yudisial (KY). Tentu ada banyak hakim baik dan progresif, 
tetapi mereka tidak berdaya. Apalagi reformasi birokrasi yang meng-
gabungkan urusan administrasi dan yudisial di bawah satu atap MA; 
tidak sepenuhnya berhasil. MA hanya menggantikan tirani kekuasaan 
pemerintah (Kemenkumham), terutama dalam menentukan mutasi 
dan promosi hakim.

Ketika ketidakpercayaan masyarakat kepada hakim semakin me-
muncak seperti saat ini, muncul upaya menghidupkan kembali kewe-
nangan pengawasan eksternal KY terhadap hakim, yang pernah dicabut 
MK. Barangkali inisiatif ini akan terhadang oleh klausul tentang putus-
an MK adalah final. Namun apabila interpretasi terhadap ketentuan ini 
tidak steril dari realitas, dapat saja dicarikan strategi hukumnya.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana transparansi dan akun-
tabilitas KY sehingga kita bisa percaya bahwa mereka mampu melaku-
kan fungsinya? Harus dapat dipastikan bahwa komisioner KY adalah 
mereka yang memiliki karakter negarawan, berintegritas, serta berpe-
ngetahuan luas tentang instrumen hukum dan hak asasi manusia, ter-
masuk perempuan.

Tidak kalah pentingnya adalah keberanian menyuarakan penyim-
pangan hakim agar putusan dapat dipertanggungjawabkan kepada hu-
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kum dan publik pencari keadilan. Sebaliknya, KY juga harus memiliki 
mekanisme untuk mengapresiasi hakim yang jujur dan bermartabat 
sebab merekalah yang menjadi benteng terakhir penjaga keadilan.

Apabila kultur hukum hakim dan kepemimpinan di MA dan KY ku-
rang mendukung kreativitas dan progresivitas hakim dalam memutus 
perkara, masih adakah harapan menghadirkan keadilan kepada ma-
syarakat? Tentu masih ada, yakni melalui reformasi pendidikan tinggi 
hukum (PTH). Hal ini perlu ditawarkan sebagai solusi mengingat PTH 
sebagai ibu asuh bagi para hakim. Mereka digodok dan dilahirkan dari 
PTH ini.

Selama ini PTH kita cenderung mengajarkan hukum hanya dalam 
satu faset, yaitu faset UU yang sebenarnya sangat kering dari aspek 
moral, ethics, dan religion sehingga keras, kaku, dan dingin layaknya 
sebuah skeleton. Tugas PTH adalah merohanikan ilmu hukum se-
hingga berwatak humanis dan progresif, yakni (1) dengan kecerdasan 
spiritualnya seorang penegak hukum, termasuk hakim, tidak terkung-
kung oleh peraturan apabila ternyata peraturan hukum itu justru tidak 
menghadirkan keadilan; (2) penegak hukum mau melakukan pene-
muan-penemuan hukum melalui pencarian makna yang lebih dalam 
dari suatu teks dan konteks hukum sehingga tidak terjebak dengan 
makna-makna gramatikal yang dangkal; dan (3) penegak hukum mau 
memiliki kepedulian dan keberpihakan terhadap rakyat, pihak-pihak 
yang lemah yang harus dijamin dan dilindungi hak-haknya.

PTH se-Indonesia mesti mau berbenah dan berubah untuk tang-
gap terhadap adanya krisis dalam pemberantasan korupsi. Putusan-
putusan progresif hanya bisa dihasilkan oleh hakim-hakim yang pro-
gresif. Hakim-hakim progresif hanya dapat dihasilkan oleh PTH yang 
progresif pula, yang tanggap terhadap ketidakcukupan hukum yang 
hanya dipandang sebagai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, 
seharusnya mulai dirintis perubahan kurikulum PTH serta perubahan 
pola pikir para dosen, pengajar diklat profesi hukum, menuju kuriku-
lum pendidikan progresif, tidak lagi konvensional-legal positivistik.

Sebenarnya kebutuhan terhadap pendekatan hukum alternatif bisa 
ditelusuri akarnya di sekolah hukum di Indonesia, bahkan sejak masa 
awal pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Sekolah Tinggi Hukum 
(Rechtshogeschool) pertama kali didirikan di Batavia tahun 1924, dan 
sejak itu cikal-bakal wacana studi sosiolegal sudah ditemukan. Hal ini 
bisa ditelusuri dari pemikiran salah seorang pendiri Rechtshogeschool, 
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Paul Scholten (2005 cet. ke-2), yang juga mantan hakim dan pengaca-
ra, yang mengatakan bahwa ilmu hukum mencari pengertian tentang 
hal yang ada (het bestaande). Namun pengertian itu tidak mungkin di-
capai tanpa menghubungkan hukum dengan bahan-bahan historikal 
maupun kemasyarakatan. Kemurnian hukum dipertahankan oleh para 
sarjana hukum, padahal di dalam bahan hukum terkandung bahan-
bahan yang tidak murni, sehingga bila itu dipaksakan maka hanya akan 
menghasilkan bloodless phantom atau kerangka tanpa daging.

Pendapat Scholten itu berawal dari kritiknya terhadap aliran pe-
mikiran Kelsenian, yang memperlakukan hukum seperti benda-benda 
alam. Hukum diperlakukan sebagai benda terberi yang diisolasi dari 
konteks-konteks kemasyarakatan dan historikal. Ada jarak antara objek 
kajian dan peneliti, dan jarak itu harus dijaga ketat, atas nama prinsip 
objektivitas, netralitas dan bebas nilai.

Menurut Scholten, hukum tidak hanya terdiri dari undang-undang 
dan peraturan, tetapi juga vonis-vonis hakim, perilaku hukum orang-
orang yang tunduk pada hukum, perjanjian-perjanjian, surat wasiat, 
termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan warga masya-
rakat. Hukum bukanlah benda terberi. Menurut hemat saya, bahkan 
peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan sekalipun, 
adalah produk dari tawar-menawar politik, dan akan sukar untuk di-
percaya bahwa hukum bisa diisolasi dari kepentingan politik dan relasi 
kuasa.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Cotterrell ketika menjelas-
kan kelemahan dari positivisme hukum. Memperlakukan data hukum 
sebagai peraturan hukum semata, tidak menunjukkan representasi fe-
nomena hukum yang dinamik. Hal itu juga tidak menunjukkan realitas 
regulasi sebagai hasil perubahan yang terus-menerus, dari interaksi 
yang kompleks antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Posi-
tivisme hukum mengidentifikasi data hukum sejauh mungkin melihat 
ada apa di belakang proses legislasi ketika hukum itu dirumuskan, dan 
tanpa mempertimbangkan sikap dan nilai di kalangan para pembuat 
hukum. Sepanjang hukum dapat ditemukan, tidak dirasa perlu untuk 
memahami apa yang dianggap sebagai keadilan dan ketidakadilan, ke-
bijaksanaan, efisiensi, moral, dan signifikasi politik dari hukum. Belum 
lagi bila bicara tentang perspektif kebudayaan yang banyak digeluti 
oleh para antropolog hukum. Hukum sangatlah terkait dengan kebu-
dayaan, bahkan mengartikan hukum sebatas hukum undang-undang 
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adalah tidak realistis, karena hukum adalah dokumen antropologis 
yang hidup.

Dengan demikian, menghadirkan studi (pendekatan) hukum al-
ternatif akan memperkaya studi hukum doktriner. Di Indonesia secara 
“klasik” para sarjana hukum yang mempelajari studi alternatif ini me-
ngembangkan disiplin ilmu dalam filsafat hukum, sosiologi hukum, an-
tropologi hukum, dan hukum adat, dan studi gender dan hukum dalam 
15 tahun terakhir. Namun secara tidak disadari banyak di antara me-
reka sebenarnya juga melakukan studi sosio-legal. Mereka melakukan 
analisis kritis terhadap teks (dokumen) hukum, sambil menunjukkan 
pengalaman bekerjanya hukum dalam konstelasi yang rumit bersen-
tuhan dengan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Mereka melakukan 
studi doktrinal, dan sekaligus juga studi empiris. Dalam hal melakukan 
studi empiris itu, mereka bebas lepas meminjam metode ilmu sosial 
yang luas yang ada dalam ilmu sosiologi dan antropologi modern, se-
jarah, ilmu politik, studi perempuan, yang metode penelitiannya juga 
terus berkembang meninggalkan metode penelitiannya yang klasik. 
Pada masa kini, kebutuhan studi sosio-legal menjadi semakin luas, 
meskipun di dunia akademik hukum pengakuan terhadapnya sebagai 
suatu “genre” baru dalam studi hukum masih sangat terbatas. 

G.  PESAN DARI PUTUSAN ANGIE

Angelina Sondakh terdakwa kasus korupsi suap kepengurusan 
anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian 
Pendidikan Nasional telah divonis hukuman 4,5 tahun penjara, tam-
bah denda Rp 250 juta subsider enam bulan penjara. Putusan Penga-
dilan Tipikor dibacakan oleh Sudjatmiko (Ketua), Marsudin Nainggo-
lan, Afiantara, Hendra Yosfin, dan Alexander secara bergantian dalam 
persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
Jakarta, Kamis 10 Januari 2013. 

Adapun pasal yang digunakan oleh Majelis Hakim Tipikor tersebut 
dalam putusannya adalah Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Putusan Majelis 
Hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang minta agar Angie 
dihukum 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam 
bulan kurungan. Jaksa menggunakan memilih Pasal 12 huruf a junc-
to Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 
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ayat 1 KUHP, yang ancaman hukumannya lebih berat, maksimal 20 ta-
hun penjara.

Selain terdapat perbedaan tuntutan hukum antara majelis hakim 
dan jaksa penuntut, juga terdapat perbedaan dalam bukti uang yang 
diterima oleh Angelina Sondakh. Hakim menyebutkan Angie terbukti 
menerima uang RP 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika atau ber-
jumlah Rp 14,5 miliar. Jaksa penuntut menilai Angie terbukti meneri-
ma uang senilai total Rp 12,58 miliar dan 2.350.000 dollar AS sepanjang 
2010.

Majelis Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 
Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permintaan banding dari penun-
tut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengu-
atkan putusan terhadap Angelina Sondakh. Majelis Pengadilan Tinggi 
juga mempertimbangkan majelis hakim tingkat pertama telah tepat 
dan benar menurut hakim sehingga diambil alih serta dijadikan seba-
gai pertimbangan majelis banding dalam memutus perkara ini. 

Tetapi, Vonis untuk mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai De-
mokrat Angelina Sondakh (Angie) kemudian diperberat. Mahkamah 
Agung (MA) menjatuhkan pidana 12 tahun penjara, serta denda Rp 500 
juta subsider delapan bulan kurungan Angie diganjar hukuman uang 
pengganti yang sebelumnya hukuman tidak dijatuhkan oleh penga-
dilan tingkat pertama dan banding. Putusan tersebut ditetapkan pada 
Rabu 20 November 2013. Hukuman tersebut terbilang jauh lebih berat 
dari vonis majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 
Jakarta sebelumnya yang hanya 4,5 tahun penjara. 

Dalam hal ini, majelis kasasi menganggap Angie aktif meminta im-
balan uang ataupun fee kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar tu-
juh persen dari nilai proyek, dan disepakati lima persen. Dan harusnya 
sudah diberikan ke terdakwa 50 persen pada saat pembahasan anggar-
an dan 50 persen setelah DIPA turun. Untuk membedakan antara Pasal 
11 dengan Pasal 12 a. Dalam hal ini MA menerapkan Pasal 12 a UU 
Tindak Pidana Korupsi. 

Selain itu, mantan putri Indonesia itu pun dianggap aktif mempra-
karsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang 
kepada Haris Iskandar, sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendik-
nas, dalam rangka mempermudah upaya penggiringan anggaran di Ke-
mdiknas. Tak hanya itu, Angie juga dianggap ikut mengajukan program 
usulan kegiatan di sejumlah Perguruan Tinggi. Beberapa kali terdakwa 
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Angie memanggil Haris Iskandar dan Dadang Sugiarto dari Kemendik-
nas ke kantor DPR dan terdakwa minta memprioritaskan pemberian 
alokasi anggaran terhadap Perguruan Tinggi. 

Di samping itu, Angie juga dianggap beberapa kali melakukan ko-
munikasi dengan Mindo Rosalina Manulang, tentang tindak lanjut dan 
perkembangan daripada upaya penggiringan anggaran dan penyerah-
an imbalan uang atau fee. Terdakwa lalu mendapat imbalan dari uang 
fee sebesar Rp12,580 miliar dan USD2,350 juta. Sehingga perbuatan 
terdakwa itu memenuhi unsur 12 a dalam dakwaan primair. Dalam pu-
tusan kasasi, MA juga mengkoreksi putusan Pengadilan Tipikor Jakarta 
dan Pengadilan Tinggi yang tak melihat Pasal 17 UU Tindak Pidana Ko-
rupsi. Pasal itu menyebutkan selain hukuman pidana seperti dimak-
sud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5–14, terdakwa juga dapat dijatuhi pidana 
tambahan seperti dimaksud Pasal 18, yaitu hukuman uang pengganti. 
Jadi Pasal 12A termasuk di antara Pasal 5-14, sehingga terdakwa bisa 
dijatuhi pidana uang pengganti. Jadi seolah-olah putusan Pengadilan 
Tipikor dan Pengadilan Tinggi tidak mau menjatuhkan uang pengganti 
karena beranggapan itu uang yang dikelola dari perguruan tinggi, bu-
kan dari keuangan negara.

Pemidanaan yang diperberat juga terjadi dalam kasus Djoko Su-
silo. Pada 19 Desember 2013, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta 
memperberat hukuman terdakwa korupsi mantan Kepala Korps Lalu 
Lintas Polri Irjen Djoko Susilo. Selain menjatuhkan pidana pokok, ha-
kim banding yang diketuai Roki Panjaitan dengan anggota Humuntal 
Pane, M Djoko, Amiek, dan Sudiro menjatuhkan pidana tambahan 
terhadap Djoko. Majelis banding memperberat hukuman Djoko dari 
10 tahun menjadi 18 tahun penjara, memerintahkan Djoko membayar 
uang pengganti Rp 32 miliar, merampas 47 barang bukti berupa tanah 
dan bangunan serta mobil dan uang yang dikuasai Djoko. Pidana tam-
bahan lain yang dijatuhkan adalah mencabut hak politik Djoko, yak-
ni hak memilih dan dipilih sebagai pejabat publik. Pidana tambahan 
adalah pasal nganggur yang belum pernah diterapkan dalam pidana 
korupsi. Kini, KPK menerapkannya.

Pidana tambahan diatur dalam KUHP dan Pasal 19 UU Tindak Pida-
na Korupsi. Pidana tambahan bisa berupa pencabutan hak tertentu, pe-
rampasan barang, dan serta pembayaran uang pengganti. Rasanya baru 
majelis banding Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengenakan pidana 
tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih Djoko sebagai 
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pejabat publik. Majelis pertama menilai pencabutan hak politik terla-
lu berlebihan. Pertimbangan berbeda diambil majelis banding. Majelis 
yang diketuai Roki secara bulat bahkan mengabulkan semua tuntutan 
jaksa penuntut umum, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. 
Kasus korupsi pengadaan alat simulasi pembuatan SIM memang kasus 
besar. Dalam perjalanannya sempat terjadi perebutan menyidik antara 
KPK dan Polri sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutus-
kan, kasus simulator SIM sebaiknya ditangani KPK. KPK akhirnya men-
jerat Djoko Susilo dengan tindak pidana pencucian uang.

Putusan hakim banding patut diapresiasi di tengah kegeraman 
publik terhadap vonis hakim korupsi yang tidak menjerakan. Pengena-
an pidana tambahan bisa saja menimbulkan pro dan kontra. Namun 
kita memandang biarlah pertimbangan majelis hakim banding itu di-
uji pada tingkat Mahkamah Agung jika Djoko tidak puas. Bahkan, kita 
berharap pertimbangan majelis hakim banding itu bisa disepakati ma-
jelis kasasi sehingga akhirnya tercipta yurisprudensi untuk pengadil-
an kasus korupsi. Putusan hakim harus diarahkan untuk bukan hanya 
menegakkan hukum dan keadilan, melainkan juga seiring dan sejalan 
dengan pergolakan jiwa bangsa memerangi korupsi.

Seorang hakim di Inggris mengatakan, “Saya hukum gantung 
kamu bukan karena kamu mencuri kuda, melainkan agar kuda-kuda 
lain tidak dicuri.” Pertimbangan hakim Inggris itu relevan dalam pu-
tusan hakim Roki. Penjatuhan pidana tambahan terhadap Djoko justru 
dimaksudkan untuk mencegah uang negara lain dijarah untuk kepen-
tingan pribadi penyelenggara negara. Bangsa ini membutuhkan hakim 
progresif yang mau ikut menjawab permasalahan bangsanya.

Dari beragam perspektif, putusan kasasi Angie jelas memiliki se-
mangat yang berbeda dengan beberapa vonis korupsi yang terasa 
hambar. Bahkan, dibandingkan dengan beberapa putusan korupsi di 
tingkat kasasi yang juga ada pemberatan, vonis kasasi Angie memi-
liki pesan yang tegas dan jelas. Karena itu, tak terlalu berlebihan jika 
banyak pihak memberikan apresiasi luar biasa terhadap putusan ini. 
Namun kalau dilihat secara utuh konstruksi Pasal 17 dan 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, putusan 
kasasi Angie akan memiliki lompatan luar biasa besar jikalau majelis 
hakim juga memberikan hukuman tambahan dengan mencabut hak-
hak tertentu Angie, misalnya, hak untuk mendapatkan remisi. Terlepas 
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dari hal itu, mampukah semua pihak membaca pesan di balik putusan 
Angie?

Pesan pertama putusan kasasi ini, proses hukum harus mampu 
membuktikan dapat menjangkau dan mengungkap secara tuntas se-
mua jejaring yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Angie. 
Alasannya amat sederhana, kejahatan ini terjadi tidak mungkin dile-
paskan dari posisi Angie sebagai politisi di komisi yang langsung mem-
bawahkan kedua kementerian negara di atas. Karena itu, tindakan 
penyelewengan yang dilakukan pasti tidak sendiri. Dalam batas pena-
laran yang wajar, tindakan Angie hampir dapat dipastikan melibatkan 
pihak lain di komisi yang bermitra dengan kedua kementerian terse-
but. Karena itu, agar logika penegakan hukum berjalan linear, penyi-
dikan harus mampu menjerat pihak lain yang menjadi bagian dari jeja-
ring Angie. Bagaimanapun, manuver Angie “menggoreng” anggaran di 
DPR sulit berjalan mulus tanpa dukungan politisi lain.

Bukan hanya kemampuan menjangkau politisi lain, proses hukum 
harus pula mampu mengendus kemungkinan keterlibatan sejumlah 
pihak di Kementerian Pendidikan Nasional serta di Kementerian Pe-
muda dan Olahraga. Sebagai kejahatan yang merupakan hasil kerja ko-
lektif, pengaturan proyek tidak mungkin terjadi tanpa melibatkan mit-
ra kerja di pemerintah. Alasannya sederhana, pembahasan anggaran 
di DPR, persetujuan harus diberikan pemerintah dan DPR. Pertanyaan 
mendasarnya: bisakah politisi bermain sendiri tanpa “membangun” 
mitra dengan pemerintah? 

Untuk mendukung logika di atas, ketika tahap-tahap awal pene-
gakan hukum skandal ini, terkuak fakta keterlibatan sejumlah pergu-
ruan tinggi menerima kucuran dana dari manuver Angie. Bahkan telah 
pula diketahui, beberapa pimpinan  dari perguruan tinggi menjadi ter-
sangka. Namun proses hukum sebagian perguruan tinggi yang pernah 
dinyatakan menerima faedah dari manuver Angie mengalami kelum-
puhan total. Selain itu, penegakan hukum pun enggan menelusuri ke-
mungkinan adanya peran sejumlah pihak di Kementerian Pendidikan 
Nasional. Hal yang sama harus pula dilakukan di Kementerian Pemuda 
dan Olahraga. 

Bukan hanya itu, penelusuran kepada pihak lain yang tidak kalah 
pentingnya dilakukan adalah kemungkinan keterkaitan dan peran Par-
tai Demokrat. Sebagai salah seorang figur dengan posisi sentral dalam 
partai politik peraih suara terbesar dalam Pemilu 2009, putusan kasasi 
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Angie seharusnya dimaknai pula sebagai amanat kepada KPK untuk 
menelusuri lebih jauh dan lebih serius kemungkinan keterlibatan Par-
tai Demokrat dan sejumlah elitenya di tengah pusaran korupsi yang 
melibatkan Angie.

Skandal korupsi yang dilakukan Angie membuktikan satu hal: me-
reka yang diberikan mandat untuk mengelola negara, tanpa merasa 
takut, menggadaikan kewenangan yang diberikan kepadanya. Terkait 
dengan fakta itu, pesan berikutnya dari putusan Angie: mereka yang 
menggadaikan atau memperdagangkan kewenangan harus dijatuhi 
hukuman berat. Dengan hukuman berat, mereka yang memperoleh 
mandat yang sama harus berhitung kembali untuk menyalahgunakan 
kewenangan yang ada.

Dalam skandal Angie, mantan elite Partai Demokrat ini “meng-
goreng” sedemikian rupa otoritas yang dimiliki anggota DPR dalam 
penyusunan keuangan negara melalui APBN. Jamak diketahui, pe-
nyusunan APBN membuka celah terjadinya penyimpangan. Misalnya, 
Pasal 157 ayat (1) Huruf c UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, 
dan DPRD; serta Pasal 15 ayat (5) UU No. 17/2003 tentang Keuangan 
Negara menyediakan ruang bagi anggota DPR membahas RAPBN seca-
ra terperinci alias sampai Satuan 3. Bahkan, kesempatan untuk mem-
blokir (perbintangan) anggaran dalam Pasal 71 Huruf (g) dan Pasal 156 
Huruf a, b UU No. 27/2009 potensial “digoreng” untuk memperoleh 
keuntungan pribadi.

Pesan memberikan vonis berat tidak hanya karena alasan meng-
ingkari amanah rakyat, tetapi juga karena tindakan tersebut merupa-
kan pengingkaran serius terhadap amanah UUD 1945. Sebagai lemba-
ga yang diberikan fungsi pengawasan, pembahasan, dan persetujuan 
dalam penyusunan RAPBN, anggota DPR harus dimaknai secara tepat. 
Salah satu pemahaman tersebut, peran dan keterlibatan DPR dalam 
pembahasan dan persetujuan RAPBN mesti dimaknai sebagai pintu 
masuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan keuangan negara.

Sesuai dengan pemahaman ini, ketika kesempatan ikut membahas 
dan menyetujui RAPBN dimanfaatkan sedemikian untuk kepenting-
an pribadi dan/atau kelompok, para penyusun APBN dapat dikatakan 
mengingkari secara nyata amanat konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 23 
UUD 1945 secara eksplisit mengamanatkan bahwa pengelolaan ke-
uangan negara dilakukan secara bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
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Dalam seminar Indonesia-Myanmar yang diselenggarakan Komu-
nitas Indonesia untuk Demokrasi di Jakarta, 29 Oktober 2013, muncul 
sebuah pertanyaan yang mengundang debat yang hangat. Apakah 
masih ada alasan membela dan memajukan demokrasi kalau sebagai 
sistem politik, demokrasi di negara-negara yang dinamakan young de-
mocracies tidak sanggup mencegah korupsi dalam pemerintahan dan 
gagal juga menghentikan praktik-praktik yang melanggar HAM dalam 
masyarakat? 

Kita bisa menambahkan keberatan lain, misalnya mempertanya-
kan kemampuan demokrasi mewujudkan keadilan sosial yang lebih 
baik atau mendorong pemberantasan kemiskinan dan pengangguran. 
Dalam tulisan ini kita membatasi pertanyaan pada korupsi dan pelang-
garan HAM saja. Sanggupkah demokrasi memperbaiki keadaan dalam 
hubungan dengan dua masalah tersebut? Rupa-rupanya demokrasi 
tidak bisa diharapkan menghilangkan korupsi dan pelanggaran HAM 
dengan kecepatan sebuah tablet dari apotek menghilangkan sakit ke-
pala atau sakit perut. Demokrasi merupakan sebuah sistem besar yang 
hanya efektif kalau dia berhasil membangun mekanisme-mekanisme 
lain dalam dirinya, yang membuatnya menemukan jalan mencapai sa-
saran dalam kinerjanya. Ada sistem-perantara yang harus ada terlebih 
dahulu agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik.

Korupsi, misalnya, bisa dikurangi dan bahkan dicegah kalau su-
dah ada tata kelola yang rapi dan tangguh dalam pemerintahan, yaitu 
tegaknya good governance. Tata kelola yang baik dalam pemerintahan 
terbangun kalau ada kombinasi yang optimal antara birokrasi yang 
bersih dan efisien dan kemauan politik dan kekuatan politik yang te-
cermin dalam kebijakan publik yang dapat diimplementasikan.

Tata kelola dalam pemerintahan dapat dibandingkan dengan tata 
kelola dalam perusahaan bisnis, di mana birokrasi yang bersih dan efi-
sien dapat disejajarkan dengan administrasi dan manajemen dengan 
SOP yang jelas, sementara kemauan politik dan dukungan kekuatan 
politik dalam pemerintahan mendapat padanannya dalam struktur 
kepemimpinan perusahaan. Administrasi Pemerintahan dan Adminis-
trasi Bisnis jelas tidak sama, tetapi beberapa fungsinya dapat diban-
dingkan sekalipun hanya secara analog. Dalam arti itu public good go-
vernance dapat mengambil pelajaran dari corporate good governance 
dan sebaliknya.

Birokrasi dan SOP adalah ibarat mesin yang hanya dapat berfungsi 
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kalau dijalankan dengan mengikuti tuntutan mekanik mesin itu. Sebu-
ah mobil bisa dihidupkan, kemudian dimasukkan gigi 1 atau gigi 2 dan 
diberi gas, tetapi tidak akan berjalan baik kalau sopirnya menarik rem 
tangan. Tindakan ini menyalahi mekanik mesin mobil. Atas cara yang 
kurang lebih sama, birokrasi dan SOP hanya berfungsi kalau dilaksana-
kan dengan mengikuti tuntutan prosedur di dalamnya.

Hubungan efisiensi birokrasi dengan bersihnya birokrasi bersifat 
timbal balik. Efisiensi birokrasi menuntut bersihnya birokrasi sebagai 
syarat mutlak meskipun bukan syarat yang mencukupi, karena efisien-
si selalu bisa ditingkatkan dengan memperbaiki dan menyederhana-
kan prosedur birokrasi melalui cara-cara yang lebih baru. Sebaliknya, 
birokrasi yang tidak bersih dapat dipastikan tidak akan mencapai efisi-
ensi karena prosedurnya diselewengkan untuk tujuan lain yang berten-
tangan dengan tuntutan prosedur.      

Seterusnya, kemauan politik dan kekuatan politik dalam imple-
mentasi kebijakan publik pemerintah, dan struktur kepemimpinan 
dalam perusahaan, dibutuhkan untuk memberikan sekurang-kurang-
nya tiga hal penting dalam implementasi kebijakan publik atau suatu 
program bisnis, yaitu sense of mission dalam menetapkan tujuan, sense 
of direction dalam menentukan arah, dan sense of commitment yang 
melahirkan motivasi yang kuat. Dalam berbagai kasus, terbanyak pe-
mimpin politik sekarang hanya sanggup menunjuk tujuan (yang ber-
sifat umum), seperti Indonesia 2025 atau Indonesia 2045, tetapi tak 
dapat menunjuk arah yang harus dan bisa ditempuh, dan juga sangat 
lemah dalam memberikan motivasi untuk melewati berbagai tahapan 
yang harus dilalui.

Situasi ini dapat dipahami karena merumuskan tujuan adalah hal 
yang paling mudah untuk seorang pemimpin, karena tujuan sering kali 
terdiri dari impian yang bersifat normatif. Menetapkan arah lebih sulit 
karena mengandaikan adanya kepekaan terhadap situasi, dan wawas-
an tentang kemungkinan bagi kesempatan atau munculnya halangan. 
Memberi motivasi merupakan hal yang paling sulit karena mengan-
daikan adanya kepercayaan diri seorang pemimpin (apakah dia bersih 
atau tidak, yakin atau ragu) dan adanya kepercayaan kepada orang lain 
(yang harus merasa mereka mempunyai potensi, dan potensi itu be-
nar-benar dibutuhkan).

Seorang pemimpin yang peragu cenderung mereplikasikan kera-
guannya pada mereka yang dipimpinnya, sedangkan pemimpin yang 
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terlalu yakin tentang kemampuan dan kepandaiannya cenderung ga-
gal membentuk tim kerja yang berhasil karena dia tidak mampu me-
nimbulkan perasaan pada orang-orang lain bahwa mereka mempu-
nyai potensi, dan potensi mereka dibutuhkan.

Hal yang sama berlaku juga dalam usaha menghentikan pelang-
garan HAM. Sudah jelas bahwa pelanggaran HAM hanya bisa dicegah  
atau dihentikan kalau ada penegakan hukum yang mendukungnya. 
Masalah yang harus diklarifikasi ialah apakah penerapan demokrasi 
dengan sendirinya mendorong tegaknya negara hukum yang kuat? Da-
lam sejarah politik di berbagai tempat di dunia, segera terlihat bahwa 
penerapan demokrasi dan penegakan hukum dapat berjalan secara ti-
dak simetris. Ini terjadi karena hukum dapat ditegakkan dengan baik, 
dalam negara yang kurang demokratis, tidak demokratis, dan bahkan 
dalam negara yang otoriter. Otto von Bismarck mempersatukan Jer-
man dan berhasil membangun negara Prusia dengan menggunakan 
tangan besi, sambil menerapkan semboyan yang kemudian diwariskan 
dalam seluruh birokrasi Jerman, Ordnung muss sein, yaitu semua harus 
tertib dan teratur. Lee Kuan Yew barangkali bukan seorang demokrat 
yang patut dicontoh, tetapi dia sanggup membangun rule of law di Si-
ngapura.

Terlihat dari contoh-contoh ini bahwa penegakan hukum tidak 
dengan sendirinya melahirkan demokrasi sebagai produknya, karena 
tertib hukum dapat diterapkan untuk mendukung suatu pemerintah-
an yang tidak selalu demokratis. Dari sisi lainnya, kita bertanya apakah 
dalam suatu masyarakat yang semakin demokratis, penegakan hukum 
lebih mudah dilakukan dan dapat diperkuat sedemikian rupa sehingga 
mampu menghentikan pelanggaran hak-hak asasi manusia?

Kalau diingat bahwa demokrasi adalah sistem politik yang tujuan 
akhirnya adalah mempertahankan martabat manusia, sedangkan mar-
tabat manusia direalisasikan dalam perwujudan hak-hak politik dan 
hak-hak sipil, sebagai konkretisasi hak-hak asasi manusia, maka dapat 
ditegaskan bahwa demokrasi yang berhasil akan lebih memungkinkan 
terjaganya hak-hak asasi itu, karena terjaminnya hak-hak itu bentuk 
konkret penghormatan kepada martabat manusia yang dibela dalam 
setiap demokrasi.

Asimetrinya terletak di sini, bahwa sekalipun tegaknya hukum ti-
dak dengan sendirinya memperkuat demokrasi, tetapi perkembangan 
demokrasi yang matang dapat memperkuat rule of law, sejauh sistem 
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hukum itu mengakui hak-hak asasi manusia. Dimasukkannya hak-hak 
asasi dalam sistem hukum suatu negara akan memberikan nuansa de-
mokrasi yang kuat kepada penegakan hukum, karena hak-hak adalah 
masalah hukum, tetapi sifat asasi hak-hak itu adalah persoalan demo-
krasi, yang memberikan watak universal kepada hak-hak tersebut, se-
bagai realisasi dan jaminan bagi martabat manusia.

Namun terlepas dari diskusi di atas, kita sebaiknya memberikan 
perhatian kepada masalah lain yang sangat mungkin dihadapi Indone-
sia pada hari-hari ini dan hari-hari mendatang. Kenyataan yang ada se-
karang ialah bahwa pemerintahan yang bersih dan kesejahteraan rak-
yat semakin terancam oleh praktik korupsi yang meluas dan semakin 
meningkat besarannya. Kegagalan suatu pemerintahan demokratis un-
tuk mengurangi dan bahkan menghentikan sama sekali praktik-praktik 
korupsi dapat menimbulkan keraguan di kalangan orang banyak ten-
tang dua hal. Pertama, apakah ada sistem lain yang lebih efektif meng-
akhiri korupsi? Kedua, apa yang terjadi kalau sistem yang lebih efektif 
itu bukan sistem yang demokratis, tetapi sistem yang otoriter?

Untuk Indonesia saat ini kedua pertanyaan tersebut bukanlah ma-
salah teoretis dalam debat akademis, melainkan masalah politik yang 
sangat mungkin harus dihadapi sebagai pilihan politik, kalau pemerin-
tahan yang demokratis tidak mempunyai kekuatan dan determinasi 
cukup untuk mengakhiri praktik korupsi yang merugikan negara dan 
menghambat kesejahteraan rakyat, dalam jangka waktu yang tidak ter-
lalu lama.

Korupsi yang terlalu meluas dapat dianggap menimbulkan krisis po-
litik, sedangkan krisis politik hanya dapat diatasi dengan suatu tindakan 
darurat yang tegas. Tentu saja diharapkan bahwa tindakan mengatasi 
keadaan darurat itu tidak menggunakan cara-cara otoriter, yang biasa-
nya dijustifikasi sebagai langkah yang bersifat sementara. Indonesia su-
dah terlalu berpengalaman dengan pembenaran seperti itu. Munculnya 
Presiden Soeharto ke atas panggung nasional juga akibat krisis politik, 
dan tindakan-tindakan yang nondemokratis juga pernah ditoleransi se-
bagai langkah sementara mengakhiri krisis. Akan tetapi, setiap tindakan 
darurat yang bersifat otoriter hampir tak mungkin menentukan sendiri, 
sampai kapan tindakan-tindakan darurat itu perlu dipertahankan dan 
kapan pula sifat darurat dari tindakan-tindakan yang otoriter itu harus 
berakhir. Setiap kepemimpinan darurat yang cenderung otoriter selalu 
tergoda untuk melestarikan dirinya dalam sistem politik.
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Sampai tingkat tertentu pemberantasan korupsi dan usaha meng-
hentikan pelanggaran hak-hak asasi akan menjadi batu ujian bagi le-
gitimasi demokrasi sendiri. Karena, seandainya sistem demokrasi di 
Indonesia, yang telah direbut kembali melalui reformasi politik 1998 
gagal meng akhiri korupsi secara tuntas, dan gagal juga mencegah pe-
langgaran hak-hak asasi, maka kegagalan ini akan mengundang ma-
suk sistem yang lebih otoriter, yang memberi janji menegakkan peme-
rintahan yang bersih, sekalipun dengan mengabaikan prinsip-prinsip 
demokrasi dan barangkali juga dengan mengorbankan hak-hak asasi 
manusia.

Merujuk pertimbangan majelis hakim kasasi, bentuk penging-
karan nyata amanat konstitusi dapat dilacak dari tindakan aktif Angie 
meminta fee kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar 7 persen dari 
nilai proyek. Kemudian disepakati, fee ini menjadi 5 persen yang harus 
sudah diberikan 50 persen saat pembahasan anggaran dan 50 persen 
(sisanya) saat DIPA turun. Secara sederhana, jelas Angie melakukan 
upaya sistemastis dan terencana menggeser tujuan agung UUD 1945 
menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi keun-
tungan pribadi/golongan.

Bagi kalangan hakim sendiri, putusan kasasi Angie memberikan 
pesan teramat jelas: dalam memutus kasus yang merugikan keuangan 
negara, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan. Dalam putusan 
ini, hakim kasasi menegaskan bahwa pengadilan tingkat pertama dan 
banding terkesan enggan menjatuhkan pidana tambahan uang peng-
ganti dengan alasan uang yang diterima Angie berasal dari swasta dan 
bukan dari keuangan negara. Pada batas-batas tertentu, putusan ini 
harus dibaca sebagai kritik terbuka hakim kasasi terhadap hakim peng-
adilan negeri dan pengadilan banding yang gagal memaknai secara te-
pat ketentuan Pasal 17 dan 18 UU No. 31/1999 juncto UU No. 20/2002.

Boleh jadi, cara berpikir seperti itu pula yang mendorong sebagian 
besar hakim di semua jenjang peradilan gagal menjatuhkan hukuman 
berat dan pidana tambahan bagi pelaku korupsi. Sejauh ini, putusan 
pengadilan terhadap pelaku korupsi hanya berada pada kisaran 3 ta-
hun 6 bulan penjara. Untuk sebuah kejahatan yang berpotensi meng-
hancurkan perekonomian dan masa depan, kisaran hukuman yang ter-
bilang ringan ini terasa hambar dan nyaris kehilangan pesan di tengah 
ancaman korupsi yang mendera negeri ini.

Karena itu, banyak kalangan berharap putusan kasasi Angie mam-
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pu mengubah cara pandang hakim dalam memutus kasus korupsi. 
Di antara cara pandang yang didorong adalah memberikan hukuman 
maksimal dengan maksud memberikan efek jera. Tidak hanya sekadar 
mendorong, ketika korupsi dianggap sebagai kejahatan serius, secara 
yuridis, UU No. 31/1999 memberikan ruang untuk menjatuhkan pida-
na maksimal. Bahkan, terlepas dari kontroversi hukuman mati, sebagai 
bagian dari desain penjeraan, UU No. 31/1999 memberi ruang untuk 
menjatuhkan hukuman mati.

Namun yang paling mendasar, putusan kasasi Angie tidak hanya 
mendorong untuk menjatuhkan pidana maksimal, tetapi juga mendo-
rong untuk memiskinkan koruptor. Terkait dengan hal ini, dalam “Me-
miskinkan Koruptor” dikemukakan bahwa menilik kecenderungan 
yang ada, salah satu motivasi orang melakukan korupsi adalah karena 
mereka takut hidup miskin. Bahkan, bagi seorang politisi, melakukan 
korupsi menjadi salah satu cara untuk melanggengkan kekuasaan. 
Dengan pilihan memiskinkan, koruptor harus siap menghadapi risiko 
paling buruk dan sekaligus kehilangan otoritas politik secara menge-
naskan.

Melacak semangat ini, putusan kasasi Angie dapat dikatakan se-
bagai langkah berani hakim melakukan kombinasi antara pidana berat 
(maksimal) dan pilihan memiskinkan koruptor. Karena itu, hakim di 
semua tingkat peradilan harus mampu membaca secara tepat pesan 
di balik putusan kasasi Angie. Bahkan, untuk dapat menjadi momok 
yang menakutkan, kombinasi hukuman kasasi Angie masih mungkin 
ditambah dengan mencabut beberapa hak terpidana korupsi, seperti 
hak untuk mendapatkan remisi. Di atas itu semua, yang jauh lebih pen-
ting, kombinasi pidana maksimal dan pilihan memiskinkan koruptor 
tak boleh berhenti hanya sampai putusan kasasi Angie. Putusan seru-
pa harus jadi semangat baru untuk menghentikan laju praktik korupsi 
yang kian masif. Apalagi, di depan kita, banyak kasus korupsi dilakukan 
penyelenggara negara yang menunggu bukti lebih lanjut untuk menu-
larkan pesan di balik putusan kasasi Angie.

H.  TRAGEDI MAHKAMAH KONSTITUSI  
DAN PARASIT HUKUM

Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar awal Ok-
tober 2013 yang lampau bak tsunami raksasa yang melanda bangsa. 
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Semua perasaan terguncang, pikiran mengambang, dan hati nurani 
tercincang karena semua di luar ruang akal sehat. Seakan mesin waktu 
membeku, logika serba terbalik, dan akal sehat sungsang. Betapa tidak, 
ketua MK—sebagai satu lembaga hukum tertinggi di negeri ini—justru 
ditangkap karena dugaan korupsi.

Skandal Akil juga menjadi cerita sukses KPK dalam mengendus 
praktik suap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di MK. 
Artinya ketika Akil tertangkap, tidak ada lagi lembaga negara yang be-
bas dari “sentuhan” KPK. Bahkan, penangkapan Akil dapat dikatakan 
capaian terbesar KPK mengendus perilaku menyimpang penyelengga-
ra negara dengan posisi paling tinggi. Padahal, sebelum tertangkapnya 
Akil, sebagian pihak berpandangan bahwa sulit bagi KPK untuk “me-
nyentuh” MK. Alasannya cukup mendasar, MK selalu membentengi 
KPK atas semua upaya dan langkah hukum yang hendak berupaya me-
ngerdilkan dan menghancurkan lembaga yang diberi kuasa extra-ordi-
nary dalam memberantas korupsi ini. 

Buktinya, selain menolak pengujian konstitusional sejumlah un-
dang-undang di ranah pemberantasan korupsi, MK pun berperan cu-
kup signifikan membantu KPK keluar dari ancaman kriminalisasi atas 
pimpinan KPK Bibit-Chandra. Bahkan, masa jabatan Busyro Muqod-
das pun bisa diselamatkan menjadi 4 tahun tak terlepas dari peran MK. 
Namun bagi KPK, penegakan hukum pemberantasan korupsi bukan 
persoalan balas budi. Sekalipun MK merupakan salah satu benteng 
dari segala macam bentuk perlawanan terhadap agenda pemberantas-
an korupsi, praktik korupsi harus dimusnahkan. 

Apalagi jika praktik tersebut dilakukan oleh individu yang berpo-
tensi menghancurkan institusi. Bahkan, dalam soal ini, posisi sesama 
produk reformasi pun tidak mampu menghentikan langkah KPK dalam 
bertindak tegas terhadap berkembangnya kanker ganas bernama ko-
rupsi. Karena itu, upaya KPK menguak praktik suap yang dilakukan Akil 
menjadi cerita sukses dengan nilai tersendiri. Cerita sukses penang-
kapan Akil menjadi kian bermakna karena mampu bergerak ke salah 
satu episentrum indikasi korupsi pemerintahan daerah.

Namun peristiwa itu juga berbalut kesedihan, karena menyangkut 
kewibaan hukum dan penegakan hukum. Alih-alih menegakkan hu-
kum dan mencari kebenaran, aparat penegak hukum ini justru merun-
tuhkan kewibawaan hukum, menyubversi kekuasaan hukum, merusak 
citra lembaga hukum, dan menghancurkan pilar demokrasi sendiri. 
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Aparat korup ini adalah “parasit”, yang merusak pilar-pilar demokrasi 
dari dalam. Ia merusak citra luhur hukum—kebaikan, kebenaran, kea-
dilan, kemuliaan, kewibawaan— dengan menunjukkan tindak anima-
litas: nafsu rendah, keserakahan, dan kebiadaban.

Aparat korup ini bak “parasit”, yang “mengisap” dan merusak lem-
baga di mana ia hidup. Ia tak hanya mengambil materi (uang, barang, 
mobil mewah), tetapi “mengisap” simbol-simbol abstrak lembaganya: 
citra, konotasi, nilai, makna. Dirusak oleh aparat korup ini, lembaga 
hukum tertinggi ini terancam kehilangan legitimasi karena tak lagi di-
hormati dan dipercaya. Bahkan, efeknya meluas ke seluruh lembaga 
hukum, yang dicurigai telah ditumpangi aneka “parasit hukum”—law 
of the parasite.

Ketika aparat penegak hukum melakukan tindak kejahatan (ko-
rupsi) di lembaganya, ia melakukan dua kejahatan “parasit” sekali-
gus. Pertama, ia memperkaya diri dengan “mengisap” uang negara 
memanfaatkan lembaganya. Kedua, ia merusak citra lembaga sendiri, 
dengan menyubversi nilai-nilai luhurnya: kebenaran, kejujuran, kea-
dilan. Ia adalah benalu, kutu, tuma, kuman, lintah, kecoak, tikus bagi 
lembaganya sendiri. Tidak mengherankan jika koruptor dianalogikan 
sebagai “tikus”.

Aparat parasit tak membangun relasi timbal-balik dan saling 
menguntungkan (symbiotic mutualism) dengan lembaganya, tetapi re-
lasi asimetris satu arah: ia mengambil semuanya dan tak memberi apa 
pun. Berapa banyak lembaga “memberi” mereka (gaji tinggi, fasilitas 
mewah, jaminan), tapi mereka tak memberi apa-apa kepada lemba-
ganya, malah merusaknya. Mereka malah mengisap, mencuri, meng-
ambil, merampok dari atau atas nama lembaganya (host) “Paratisisme 
hukum” (parasitism of law) ialah “cara kehidupan dunia hukum”, di 
mana bekerja model parasit, yaitu segala aktivitas mengisap, mengu-
ras, memindahkan, menyedot, meraup, menyuling, mengeringkan, 
menyarikan, mencuri dan merampok “apa pun dari apa pun” dalam 
lembaga: makanan, uang, barang, energi, kekuasaan, pikiran.

Para aparat korup selalu bekerja melalui model relasi parasit satu 
arah (semiconduction), asimetri, tak-seimbang, timpang, neraca berat 
sebelah. Korupsi adalah simtom ketakadilan absolut (absolute injusti-
ce), yaitu ketakadilan yang tak tersisa sedikit pun keadilan di dalamnya. 
Di sini, konsep-konsep etis tak relevan: hak/kewajiban, jasa/imbalan, 
kebebasan/aturan. Tak pernah ada “aturan”, “konvensi”, atau “kontrak 
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sosial” (social contract) di antara parasit dan host, antara para koruptor 
dan lembaganya.

Parasit hukum ini “berani” melakukan tindak melawan hukum—
termasuk korupsi—karena ia “merasa” berada dalam “keadaan ek-
sepsi” (state of exception), yaitu keadaan anomi, fragmentasi, dan 
tumpang-tindihnya kekuatan lembaga-lembaga hukum, di mana 
norma-norma hukum berlaku, tapi tak bisa diterapkan untuk otoritas-
otoritas tertentu karena tak memiliki kekuatan (force). “Perasaan ek-
sepsi” ini mungkin yang ada di benak Akil Mochtar, padahal hukum 
tak pandang bulu, tak pandang kekuasaan dan otoritas. Karena itu, 
aparat korup ini hidup di “ruang antara”, “daerah abu-abu” atau “me-
dian”. Inilah makna kata depan “para” dari istilah parasit, yaitu antara 
kiri dan kanan, benar dan salah, baik dan buruk—sebuah fluktuasi. Di 
ruang fluktuasi inilah aparat korup melakukan tindakan “kebaikan” 
dan “kejahatan” sekaligus: memutuskan perkara sambil merusaknya, 
membangun lembaga sambil menghancurkannya, menegakkan hu-
kum sambil melumpuhkannya.

Berbeda dengan rakyat biasa, tindak kejahatan (korupsi) aparat 
hukum memiliki efek ganda, bahkan “efek berlipat ganda” (multiplying 
effects) karena mereka bagian “aparatus hukum” dalam “rezim kebe-
naran”, dengan segala norma, konsensus, dan kontrak sosial di dalam-
nya. Apabila aparat hukum melakukan tindak melawan hukum (ko-
rupsi), efek kerusakannya total: merusak diri sendiri (parasit), lembaga 
hukum (host), dan arsitektur demokrasi. Untuk itulah, aparat korup ini 
layak dicap “pengkhianat bangsa”.

Aparat-aparat korup ialah bagian “aparatus hukum”, yang me-
miliki fungsi utama menegakkan hukum demi kebenaran. Ironisnya, 
alih-alih menegakkan hukum demi kebenaran, mereka justru merusak 
arsitektur hukum demi kekayaan. Padahal, sebagai bagian aparatus, 
aparat hukum punya tugas menghimpun, mengarahkan, mendetermi-
nasi, memodelkan, mengendalikan atau memelihara tindakan, perila-
ku, opini, atau wacana publik menuju kebenaran.

Ketimbang berperan mencegah, menghambat, atau menghilang-
kan tindak kejahatan (korupsi), mereka malah memelihara dan me-
nguatkan mental korupsi. Misalnya, sistem aparatus penjara selama ini 
cenderung “memelihara” mental jahat ketimbang menghilangkannya. 
Oknum-oknum di nyaris semua lembaga hukum—sipir, pengawas, po-
lisi, penyidik, jaksa, hakim, hakim agung—adalah aparatus pendorong 
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tindak kejahatan (korupsi). Bukankah—selain menegakkan hukum 
dan mencari kebenaran—fungsi lembaga hukum adalah juga mencip-
takan kepatuhan, disiplin, dan ketertiban publik? Ketika norma hukum 
tak mampu mengubah pikiran jahat, lembaga pengadilan tak dapat 
menghasilkan kebenaran, penjara tak kuasa menghasilkan “efek jera”, 
artinya hukum tak memiliki “efek” apa pun. Hukuman, pelatihan, ko-
reksi, pendidikan nyatanya tak mampu menghasilkan “tubuh yang pa-
tuh” (docile body) karena aparat yang menghukum dan terhukum sama 
jahatnya.

Bangsa ini tengah menghadapi kerusakan parah “aparatus hu-
kum”, yang mengancam arsitektur hukum demokratis dan Rechsstaat. 
Rezim demokrasi diisi aparat korup, yang bekerja di dalam aparatus-
aparatus yang rusak sehingga nyaris tak mungkin menghasilkan ke-
putusan adil dan benar jika tak ada reformasi total hukum. Aparatus 
hukum (seperti MK) yang mestinya menguatkan dan memberdayakan 
justru melemahkan dan melumpuhkan kekuatan dan otoritas hukum. 
Aparatus hukum beserta simbol-simbol negara yang sakral—yang 
meliputi UU, aturan hukum, gedung pengadilan, jaksa, hakim, hakim 
agung, penjara, seragam jaksa, toga hakim, meja pengadilan—kini ke-
hilangan kekuatan sakralnya akibat ulah aparat hukum itu sendiri. Me-
reka mendegradasi simbol-simbol negara sampai titik nadir terendah 
karena alih-alih menampilkan wibawa dan kemuliaan hukum melalui 
keputusan adil, mereka justru memberikan teladan tindak kejahatan.

Kasus yang menimpa otoritas kepabeanan tampaknya juga serupa 
dengan kemunculan parasit dalam diri otoritas penegak hukum. Direk-
torat Jenderal Bea dan Cukai dalam beberapa waktu terakhir menjadi 
sorotan publik yang luar biasa. Ini terutama terjadi setelah kepolisian 
pada 29 Oktober lalu menangkap  Heru Sulastyono, Kepala Subdirekto-
rat Ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Heru diduga menerima 
suap Rp 11,4 miliar dari seorang pengusaha. Tak hanya dugaan suap, 
di dalam rekening bank milik Heru juga ditemukan transaksi mencuri-
gakan hingga Rp 60 miliar. 

Heboh soal praktik suap di lingkungan Bea dan Cukai bukan yang 
pertama kali. Lima tahun lalu, tepatnya pada 30 Mei 2008, Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak di Kantor 
Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dari hasil inspeksi itu, 
KPK menemukan sejumlah uang yang diduga hasil suap senilai ham-
pir setengah miliar rupiah. Selain melibatkan pegawai Bea dan Cukai, 
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suap juga melibatkan pihak ketiga: satuan pengamanan bahkan petu-
gas kebersihan. Tempat transaksi tak hanya di bawah meja, tetapi juga 
di mobil, tempat parkir, dan toilet.

Masih munculnya skandal suap di jajaran Bea dan Cukai sungguh 
memprihatinkan. Padahal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masuk 
dalam agenda reformasi birokrasi internal yang dicanangkan di ling-
kungan Kementerian Keuangan sejak 2007. Anggaran untuk program 
reformasi birokrasi juga sangat fantastis: Rp 4,3 triliun. Anggaran refor-
masi birokrasi itu dimaksudkan untuk memperbaiki sistem kerja dan 
pemberian remunerasi (tunjangan kerja) kepada pejabat dan pegawai. 
Dengan adanya peningkatan gaji dan tunjangan yang diterima, para 
pegawai Kemkeu diharapkan tak menyalahgunakan wewenang. Pem-
berian tunjangan ini tercatat dilakukan sejak 1 Juli 2007 dalam bentuk 
tunjangan khusus pembinaan keuangan negara. 

Bea dan Cukai adalah sebuah lembaga penting: tak hanya bagi pe-
nerimaan negara, tetapi juga dalam perdagangan internasional. Peran 
lembaga kepabeanan ini salah satunya adalah fasilitator perdagangan. 
Karena peran yang begitu penting, maka dalam penerapannya, Bea 
dan Cukai wajib memberi pelayanan yang melingkupi hemat waktu, 
hemat biaya, aman, dan mudah. Empat layanan itu menjadi bagian in-
tegral dari sistem dan prosedur kepabeanan. Namun praktik korupsi 
yang terjadi di instansi ini dapat mengakibatkan pelayanannya men-
jadi buang-buang waktu, biaya mahal, tidak aman, dan sulit. Tertang-
kapnya pejabat di Bea dan Cukai juga memperkuat penilaian publik 
mengenai maraknya praktik korupsi di Bea dan Cukai. Pada awal tahun 
2007 survei Transparency International Indonesia (TII) menempatkan 
Bea dan Cukai sebagai instansi terkorup bersama dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.

Serupa dengan survei TII, pada tahun 2007 Lembaga Penyelidik-
an Ekonomi dan Manajemen (LPEM) Universitas Indonesia dan Bank 
Dunia merilis sebuah hasil survei mengenai dugaan korupsi di tubuh 
Bea dan Cukai. Berdasarkan hasil survei LPEM-Bank Dunia itu, nilai 
korupsi di Bea dan Cukai mencapai Rp 7 triliun per tahun. Survei ini 
melibatkan tak kurang dari 600 pengusaha di bidang manufaktur, ter-
sebar pada lima kota besar: Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan 
Makassar. Sejumlah pungutan liar harus dibayarkan pengusaha apabi-
la berurusan dengan aparat Bea dan Cukai. Titik rawan pungutan liar di 
antaranya lahir dari kebijakan jalur merah dan jalur hijau. Modusnya, 
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barang yang seharusnya melalui jalur hijau (tanpa pemeriksaan) tiba-
tiba oleh petugas diarahkan ke jalur merah (wajib diperiksa) atau seba-
liknya. Tindakan aparat seperti itu membuka peluang untuk bernegos-
iasi dengan pengusaha yang juga tak sedikit selalu berupaya mencari 
jalan pintas.

Masalah korupsi di Bea dan Cukai sesungguhnya tidak saja terjadi 
di Indonesia, tetapi juga muncul di beberapa negara di seluruh dunia. 
World Customs Organization (WCO) sebagai wadah instansi Bea dan 
Cukai seluruh dunia menyadari betul masalah korupsi ini. Pada 1993 
dalam pertemuan di Arusha, Tanzania, organisasi pabean sedunia ini 
mengeluarkan sebuah deklarasi berkaitan dengan integritas Bea dan 
Cukai. Deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Arusha ini berisikan 
daftar 12 langkah spesifik yang bisa diambil instansi Bea dan Cukai un-
tuk mencegah atau mendeteksi terjadinya korupsi.

Setelah Deklarasi Arusha, WCO terus bekerja keras merancang 
program reformasi dan modernisasi pabean yang mengintegrasikan 
prinsip-prinsip Deklarasi Arusha agar bisa digunakan negara-negara 
anggotanya. Meski ini tidak mudah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
sesungguhnya sudah berupaya mencegah terjadinya praktik korupsi di 
dalam lembaga ini. Mereka telah memiliki Sistem Aplikasi Pengaduan 
Masyarakat (Sipuma) yang dikelola Pusat Kepatuhan Internal (Puski) 
untuk mengakomodasi pengaduan masyarakat terkait integritas dan 
pelayanan yang diberikan para pejabat/pegawai Bea dan Cukai. Selain 
itu, Kementerian Keuangan sejak tahun 2011 telah mengimplementa-
sikan whistleblowing system secara daring untuk pelaporan penyim-
pangan yang terjadi di lingkungan Kemkeu termasuk jajaran Bea dan 
Cukai.

Penangkapan pejabat di lingkungan Bea dan Cukai seharusnya 
menjadi momentum untuk kembali membersihkan lembaga kepabea-
nan ini dari praktik korupsi. Pemberantasan korupsi di jajaran Bea dan 
Cukai harus dilakukan secara komprehensif melalui langkah peninda-
kan dan pencegahan. 

Dari aspek penindakan, penegak hukum harus mengusut secara 
tuntas para pelaku penyuapan dan meneruskannya hingga ke penga-
dilan. Pihak Bea dan Cukai juga harus bersikap proaktif dan kooperatif 
membantu para penegak hukum untuk menuntaskan praktik korupsi 
dan sekaligus berani memberikan sanksi yang berat bagi pejabat atau 
pegawai yang dinilai tidak bertanggung jawab.
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Adapun dari aspek pencegahan, untuk mengurangi potensi korup-
si, pemerintah harus berani merombak atau melakukan peremajaan 
pejabat di jajaran Bea dan Cukai. Hal lain yang perlu dilakukan adalah 
dengan terus-menerus melakukan dan memperkuat fungsi pengawas-
an internal dan pembenahan kelembagaan. Pelaporan dan pemerik-
saan kekayaan pejabat ataupun pejabat Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai juga harus terus dilakukan bekerja sama dengan KPK ataupun 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Ketika tindak korupsi merata di hampir semua lembaga hukum, 
ketika aparatus hukum dirusak aparatnya sendiri, ketika “rezim kebe-
naran” dibangun oleh parasit-parasit ganas, ketika hukum tak mem-
beri efek apa pun bagi anak bangsa, kita sampai pada satu titik “anomi 
total”: norma hukum ada, tapi tak bekerja; aparat hukum ada, tapi para 
penjahat; aparatus hukum ada, tapi dirusak aparatnya, rezim kebenar-
an ada, tapi dipenuhi para parasit hukum.

I.  DUKUNGAN UNTUK KOMISI PEMBERANTASAN 
KORUPSI

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, putusan pengadilan 
merupakan bagian dari serangkaian tindakan otoritas penegak hukum. 
Di samping penyelidikan dan penyidikan, penuntutan—yang berisi 
kon klusi dari proses panjang validitas dakwaan—menjadi fitur yang 
penting. Dalam tindak pidana korupsi, ketetapan UU No. 30/2002 ten-
tang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pintu masuk un-
tuk menilai putusan hakim, mengingat dari sini, validitas konstruksi 
perbuatan oleh terdakwa dapat dirunut.

Bagi banyak orang, KPK itu sangat menakutkan, terutama bagi ko-
ruptor atau pejabat yang banyak mengurus penggunaan uang negara. 
Banyak yang mengaku sangat takut dan menjadi gemetar jika namanya 
disebut-sebut akan dipanggil oleh KPK. Jangankan dipanggil sebagai 
tersangka, dipanggil sebagai saksi atau pemberi keterangan sekali pun 
banyak yang ketakutan. Apalagi di dalam pemberitaan biasanya me-
dia massa mencampuradukkan begitu saja antara “diperiksa” dan “di-
mintai keterangan”. Insinuasi pemberitaan berkecenderungan, kalau 
orang dipanggil oleh KPK dianggap terlibat masalah korupsi. Padahal, 
mungkin hanya dimintai keterangan biasa. Mengapa KPK ditakuti? 
Karena KPK selama ini selalu bertindak sangat tegas, profesional dan 
berhati-hati.



SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK

164

Dalam hal ini, KPK selalu bersikap tegas dan profesional dalam arti 
tidak pernah segan melakukan tindakan hukum terhadap siapa pun. 
Mari lihat catatan kita masing-masing. KPK sudah banyak menangkap 
dan memenjarakan anggota DPR tanpa peduli ancaman atau cemo-
ohan-cemoohan yang kerap datang dari gedung DPR. Ketua lemba-
ga negara setingkat Mahkamah Konstitusi pun disadap, dikuntit, dan 
ditangkap tangan untuk kemudian ditelanjangi habis gurita sangkaan 
korupsinya. Jenderal polisi aktif, hakim, dan jaksa pun tak luput diga-
ruk oleh KPK dengan tegas. KPK juga tidak jerih terhadap partai poli-
tik. Buktinya bukan hanya pengurus kelas teri yang diciduk dari par-
pol, melainkan juga pimpinan dan ketua umum parpol. Sekarang ini 
hampir semua partai politik, terutama yang sudah mempunyai wakil 
di DPR sejak tahun 2004, sudah mengirim wakilnya di penjara karena 
korupsi yang ditangani oleh KPK. Di pengadilan tipikor dan penjara, 
semua parpol mempunyai delegasi yang cukup berkualitas korupsinya.

Awal tahun 2013 dibuka dengan berita mengejutkan soal tertang-
kap tangannya Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Isha-
aq yang menerima suap Rp 1 miliar, terkait pengurusan kuota impor 
daging sapi di Kementerian Pertanian untuk PT Indoguna Utama. Me-
ngejutkan karena Luthfi berasal dari partai politik yang punya jargon 
bersih dan peduli. Terlebih selama ini memang Partai Keadilan Sejah-
tera sepi dari pemberitaan tentang politikus yang terjerat kasus korup-
si. Publik seperti tak percaya. Kader PKS bahkan lebih tak percaya lagi 
pucuk pimpinan partainya terlibat korupsi. Namun vonis majelis ha-
kim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, 9 Desember 
2013, menyatakan Luthfi secara sah dan meyakinkan terbukti korup-
si sekaligus melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Vonis 
yang dijatuhkan bertepatan pada Hari Antikorupsi Internasional pada 
9 Desember itu menghukum Luthfi dengan penjara 16 tahun ditambah 
denda Rp 1 miliar serta perampasan sejumlah harta bendanya, seperti 
rumah dan mobil mewah. Kader PKS yang masih tak percaya Luthfi ko-
rup dan melakukan TPPU menganggap vonis hakim telah menzalimi 
partainya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan dinilai seba-
gai alat politik untuk menjatuhkan citra PKS.

Soal ketidakpercayaan tentang politikus yang melakukan korup-
si atau TPPU ini bukan hanya monopoli PKS dan kadernya. Keluarga 
Mallarangeng, misalnya, sampai sekarang pun masih tak percaya Andi 
Alifian Mallarangeng, sulung dari tiga bersaudara, melakukan korupsi 
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dalam proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hamba-
lang, Bogor, Jawa Barat. Sang adik, Andi Rizal Mallarangeng, masih ya-
kin, sangkaan korupsi terhadap saudaranya oleh KPK bakal tak terbukti 
di pengadilan. 

Loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, 
hingga kini pun, masih tak percaya jika politikus yang terkenal santun 
tersebut menerima aliran dana dari proyek Hambalang. Lebih-lebih 
dana dari proyek Hambalang tersebut digunakan untuk jalan meme-
nangi kursi ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat. Loyalis Anas 
menuduh KPK diintervensi penguasa karena menganggap Presiden Su-
silo Bambang Yudhoyono tak senang dengan berkuasanya Anas di par-
tai yang dia dirikan.

Kolega mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini juga 
sempat tak yakin kalau Guru Besar Perminyakan Institut Teknologi 
Bandung itu menerima suap. Terlebih Rudi dikenal sebagai pribadi 
bersahaja. Bagaimana tidak, mudik ke kampung halamannya di Tasik-
malaya, meski Rudi bergaji di atas Rp 200 juta per bulan, dia memilih 
menggunakan kereta api.

Bahkan yang terbaru, sempat banyak yang masygul ketika Ketua 
Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar ditangkap KPK saat dalam 
proses menerima suap terkait pengurusan perkara sengketa Pemilihan 
Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Ka-
bupaten Lebak, Banten.

Bagi KPK yang menetapkan Luthfi, Andi, Anas, Rudi, dan Akil se-
bagai tersangka, ketidakpercayaan tersebut hanyalah bentuk strategi 
pencitraan dan pembelaan koruptor serta jaringannya. “Strategi pen-
citraan dan pembelaan koruptor serta jaringannya kian berkembang 
dan canggih. Mereka kian hebat dalam membangun citra positif ko-
ruptor sembari mendelegitimasi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang 
Widjojanto. Menurut mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia ini, strategi itu pun dilakukan tidak hanya dengan 
membela di depan persidangan, tetapi juga menggunakan tempat talk 
show, diskusi, dan seminar. Mereka juga menyewa ahli yang tidak ha-
nya memberi kesaksian di pengadilan, tetapi juga dalam talk show dan 
lain-lain. “Bahkan ada pola komunikasi pencitraan menggunakan kon-
sultan PR (public relation),” katanya.

Semakin pintar koruptor, semakin canggih juga cara mereka 
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menghindari jerat hukum. Bambang mengatakan, setahun terakhir, 
ada tipologi yang khas dari para pelaku kejahatan korupsi di Indone-
sia. “Mereka smart, trendi, charming, profesional di bidangnya, dan 
pandai memanipulasi, serta menjaga citra dan kewibawaannya,” kata 
Bambang. Modusnya pun berkembang. “Tak terbayangkan penyu-
apan dilakukan menggunakan mobil yang dititipkan di tempat parkir 
bandara, di stasiun kereta. Digunakan layer-layer sehingga tidak bisa 
terlihat langsung bentuk kejahatan dan transaksinya,” ujar Bambang. 
Sebagian transaksi bahkan dilakukan di tempat khusus dan di luar ne-
geri, menggunakan mata uang asing, khususnya dollar Singapura dan 
Amerika Serikat.

Keberhasilan KPK mengungkap kecanggihan korupsi mereka yang 
punya latar belakang pendidikan sangat tinggi sebenarnya berkat riset 
dan penelitian panjang lembaga ini terhadap pola korupsi yang sela-
ma ini terjadi di Indonesia. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqod-
das, dari hasil kajian tersebut disimpulkan telah banyak terjadi state 
capture corruption di Indonesia. State capture corruption adalah tipe 
korupsi politik, di mana swasta memengaruhi proses pengambilan 
keputusan pemerintah melalui praktik ilegal seperti penyuapan para 
penyelenggara negara. “Suap pengurusan kuota impor daging sapi dan 
suap terkait kegiatan di SKK Migas adalah contohnya,” kata Busyro. Di 
tengah terungkapnya kasus-kasus state capture corruption skala be-
sar, KPK juga mengimbangi dengan upaya penindakan yang progresif. 
KPK menggabungkan UU Tipikor dengan UU TPPU dalam menjerat 
tersangka sehingga bisa memiskinkan para koruptor. Beruntung, ha-
kim juga responsif dengan langkah progresif KPK, menuntut terdakwa 
dengan pidana penjara untuk waktu yang lama serta perampasan ter-
hadap aset dan harta kekayaannya. Pada akhirnya, KPK membutuhkan 
banyak amunisi dan kepiawaian berperang melawan para koruptor 
yang makin pintar dan canggih ini.

Kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 jadi tonggak awal dilaku-
kannya upaya-upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Dalam hitungan sederhana, 15 tahun sudah agenda pemberantasan 
korupsi dijalankan, sudah lima rezim pemerintahan berganti, tetapi 
korupsi tetap saja bergeming. Di tingkat global, penilaian atas upaya 
pemberantasan korupsi selalu menempati urutan sebagai negara ter-
korup. Hasil survei Corruption Perception Index (CPI) 15 tahun yang 
lalu (1998) menempati urutan ke-80 dari 85 negara yang disurvei de-
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ngan skor 2.0. Sepuluh tahun kemudian (2008), penilaian CPI atas 
kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia hanya bergeser sedikit 
menjadi 2.6 dengan menempati posisi ke-126 dari 180 negara yang 
disurvei. Pada 2013, posisi Indonesia menurut CPI tidak jauh berbeda 
dengan tahun sebelumnya (2012) dengan skor 32 (0-100; 0 = sangat ko-
rup, 100= sangat bersih). Ini artinya, dalam jangka 15 tahun, Indonesia 
masih dipersepsikan sebagai negara yang tidak serius dalam membe-
rantas korupsi.

Jika ditelisik ke belakang, dari sisi regulasi ada banyak sekali pera-
turan yang dilahirkan untuk menyokong upaya pemberantasan korup-
si. Di sektor penindakan, misalnya, setidaknya ada beberapa yang telah 
dihasilkan. Sebagai contoh, adanya UU Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor), UU Pengadilan Tipikor, UU Komisi Pemberantas-
an Korupsi, UU Pencucian Uang, dan sebagainya. Dalam implemen-
tasinya, ada beberapa kasus korupsi yang menggunakan peraturan 
tersebut secara berlapis. Misalnya dengan menggunakan UU Tipikor 
sekaligus UU Pencucian Uang. Kombinasi kedua regulasi ini dianggap 
senjata paling ampuh untuk memberikan efek jera. Sayangnya, pem-
berantasan korupsi bukanlah semata-mata soal penindakan. Perlu 
upaya lain di bidang pencegahan untuk meminimalkan masuknya se-
buah perbuatan ke ranah penindakan.

Banyak pihak menyebutkan, problem korupsi di Indonesia mayo-
ritas berasal dari sektor politik. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya 
pelaku korupsi yang berasal dari institusi politik, misalnya DPR dan ke-
pala daerah. Di samping itu, keruntuhan institusi yang dipercaya pub-
lik juga disebabkan sikap politik yang korup. Misalnya dalam pengisian 
jabatan yang memerlukan proses politik, sebut saja hakim konstitusi, 
hakim MA, KPK, Komisi Yudisial, dan sebagainya. Problem korupsi 
politik di Indonesia hanya bisa diselesaikan jika instrumen politik be-
serta perangkatnya diperbaiki. Jika mengacu pada rekomendasi untuk 
memperbaiki CPI, ada dua institusi strategis yang harus di-reform, ya-
itu parlemen dan partai politik. Kedua lembaga ini adalah kelompok 
yang paling berkontribusi dalam memperburuk situasi pemberantasan 
korupsi. Dalam banyak fakta, keduanya justru saling bersinergi mela-
wan gerakan pemberantasan korupsi.

Partai politik tidak memperlihatkan iktikad, baik untuk mendu-
kung agenda pemberantasan korupsi. Setidaknya bisa dilihat dari si-
kap semua parpol terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban 
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pendanaan politiknya. Di tingkat parlemen hal yang lebih kurang sama 
juga terjadi. Selaku lembaga pemegang kuasa anggaran, praktik mafia 
anggaran melalui proyek-proyek pemerintah kerap menjadi bancakan 
bagi para politisi. Bahkan tak jarang parpol juga jadi bagian dari kon-
spirasi mafia anggaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan poli-
tik. Dengan semua fakta ini, publik selaku pihak yang paling dirugikan 
tidak memiliki instrumen yang memadai untuk mengoreksi parlemen 
dan partai politik secara langsung. Dalam kerangka politik dan hukum, 
koreksi publik atas parlemen dan partai politik hanya bisa dilakukan 
sekali dalam lima tahun melalui penyelenggaraan pemilu.

Praktis hanya tersedia satu instrumen yang bisa digunakan publik 
untuk melakukan recall terhadap anggota parlemen dan parpol yang 
korup. Selama ini publik tak dimungkinkan untuk melakukan gerak-
an mencabut mandat ketika wakilnya tidak lagi memperjuangkan ke-
pentingan publik yang diwakilinya. Pemilu adalah momentum politik 
yang bisa digunakan untuk tidak memilih parpol dan anggota parle-
men yang korup. Sikap politik publik yang hanya bisa disalurkan sekali 
dalam 5 tahun akan sangat menentukan arah gerakan pemberantasan 
korupsi akan dibawa dalam 5 tahun ke depan. Di saat masyarakat In-
donesia akan menyongsong Pemilu 2014, momentum peringatan Hari 
Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember 2013 harusnya menjadi refleksi 
bagi publik untuk menentukan sikap politik yang antikorupsi. Kalau 
saja publik menyadari ini, bukan hal yang tidak mungkin jika kegagalan 
15 tahun gerakan melawan korupsi akan dituntaskan dalam lima tahun 
ke depan.

Dahulu lembaga penegak hukum dianggap takut menjadikan 
menteri sebagai tersangka, apalagi sampai menahan dan mengajukan-
nya ke pengadilan. Dahulu, rasanya, kalau ada menteri diduga korupsi, 
biasanya ditunggu dahulu sampai pensiun untuk bisa digelandang ke 
pengadilan. Tetapi sekarang ini KPK berani menjadikan menteri aktif 
sebagai tersangka dan menahannya di rumah tahanan untuk kemudi-
an diajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Pengusaha-pengu-
saha yang dahulu oleh publik dianggap kebal hukum karena kekuatan 
jaringan mafia dan suapnya sekarang ini sudah mulai bisa digelandang 
ke penjara oleh KPK. Ada pemberitaan di mana seorang pengusaha 
yang “sesumbar” akan mampu membeli KPK dengan harga mahal se-
hingga takkan tergaruk oleh operasi lembaga antirasuah itu. Ternyata 
sesumbar itu justru membuat KPK semakin bersemangat untuk men-
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jadikannya sebagai tersangka dan mengirimnya ke penjara. Sang peng-
usaha bukan hanya tak mampu membeli KPK, tetapi juga tak mampu 
mencari alibi untuk membersihkan dirinya dari dakwaan korupsi kare-
na KPK sudah mengantongi bukti-bukti yang tak bisa dibantah sedikit 
pun. Itulah yang menyebabkan KPK sangat ditakuti. Para tersangka tin-
dak pidana korupsi biasanya tak berkutik dengan cara kerja KPK yang 
sangat cekatan. Jika yang dijerat menjadi tersangka korupsi oleh KPK 
adalah politisi atau pejabat tinggi, biasanya para pembelanya awalnya 
menyerang KPK dengan tudingan bahwa KPK telah memolitisasi kasus 
atau disetir oleh kekuatan politik tertentu. Tetapi tudingan-tudingan 
yang seperti itu biasanya lenyap begitu persidangan di pengadilan ti-
pikor dimulai karena biasanya bisa menunjukkan bukti dan rangkaian 
fakta yang tak terbantahkan. Kalau sudah begitu, biasanya tuduhan po-
litisasi yang semula dituduhkan kepada KPK berubah menjadi pernya-
taan bahwa korupsi itu perbuatan dan tanggung jawab oknum, bukan 
urusan institusi atau partai. Sebenarnya di balik tampilan yang angker 
dan menakutkan, faktanya KPK itu profesional, menghormati HAM, 
santun, dan menyenangkan bagi mereka yang menjunjung kebaikan 
dan antikorupsi. 

Dari semua yang pernah diperiksa oleh KPK, tak pernah terdengar 
ada keluhan bahwa KPK telah memperlakukan mereka secara tidak 
baik, ditekan, diteror secara psikis apalagi sampai dipaksa-paksa untuk 
mengaku. Mereka yang diperiksa oleh KPK selalu diperlakukan dengan 
baik. Dia media juga terungkap kisah seseorang yang pernah diperiksa 
oleh KPK. Katanya, dirinya takut luar biasa ketika pada suatu hari di-
panggil oleh KPK untuk memberi keterangan. 

Tetapi begitu sampai di KPK, dia merasa heran dan kagum kepada 
KPK karena uang transpornya dari daerah diganti penuh dan dia pun 
diberi penginapan yang layak selama di Jakarta. Semua yang pernah di-
periksa atau dimintai keterangan oleh KPK pasti tak membantah bah-
wa pemeriksaan dilakukan dengan sangat sopan. Jika tiba waktunya 
makan diberi hidangan yang layak untuk makan dan jika tiba waktu 
salat si pemberi keterangan atau terperiksa dipersilakan melaksanakan 
ibadah salat. Makanya, sekeras apa pun seorang tersangka atau peng-
acaranya menyerang KPK untuk melakukan pembelaan tetapi belum 
pernah terdengar bahwa saat diperiksa atau didengar keterangannya 
oleh KPK mereka diperlakukan kasar, tak sopan, atau dipaksa-paksa. 
Itulah sebabnya masyarakat puas dan bangga terhadap KPK yang bisa 
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tampak garang menakutkan sekaligus lembut menyenangkan. Sikap 
tegas dan profesionalnya diacungi jempol oleh pegiat-pegiat antiko-
rupsi. Perlakuan sopan, manusiawi dalam memeriksa dan meminta 
keterangan patut dipuji.

Tidak ada satu negara pun yang bisa mengukur korupsi aktual 
yang terjadi. Semua studi dan penelitian mengenai korupsi hanya bisa 
datang dengan estimasi korupsi dalam satu-dua kasus yang pasti tak 
menggambarkan aktualitas korupsi. Paling banter kondisi korupsi itu 
dilihat dari persepsi masyarakat tentang korupsi yang didapatkan dari 
survei seperti yang dilakukan oleh Transparency International atau 
KPK, misalnya. Beberapa studi yang mencoba menghitung korupsi ak-
tual akhirnya mengakui bahwa studi mereka gagal dalam mendeteksi 
korupsi yang memang tidak bisa terjangkau, terutama karena korupsi 
yang begitu menyebar secara horizontal dan vertikal. Kalaupun studi 
mengenai korupsi aktual itu terjadi, itu akan bisa dilakukan pada ka-
sus-kasus tertentu, seperti yang dilakukan Benjamin W. Olken, ekonom 
dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), dalam tulisannya 
“Monitoring Corruption: Evidence From a Field Experiment in Indo-
nesia”. Olken meneliti mengenai korupsi aktual dalam pembangunan 
proyek jalan di 600 desa. Ia membandingkan biaya aktual proyek de-
ngan biaya estimasi proyek yang dibuat secara independen. Setiap unit 
biaya diteliti (semen, aspal, dan lain-lain). Dari hasil studi tersebut bisa 
dilihat selisih dana yang cukup signifikan. Olken mengatakan bahwa 
dana yang hilang itu berkisar pada angka 24 persen untuk setiap proyek 
yang didapat dari selisih biaya resmi proyek jalan dikurangi biaya esti-
masi independen dari ahli teknik. Inilah yang dia sebut sebagai missing 
expenditure.

Kalau angka 24 persen ini dijadikan patokan, bisa dibayangkan be-
rapa banyak dana yang hilang atau dikorupsi dalam sejumlah proyek. 
Namun penulis masih meragukan angka 24 persen itu sebagai angka 
korupsi aktual karena kualitas jalan yang di bawah standar juga harus 
dihitung sebagai korupsi aktual tambahan. Alhasil, kita bisa jadi dapat 
persentase lebih besar. 

Tentu saja penulis tidak percaya untuk bisa melakukan generalisa-
si atas semua proyek pengadaan yang kompleksitasnya berbeda-beda. 
Apakah dalam kasus Hambalang, Wisma Atlet, pembangkit listrik, pe-
labuhan udara, dan gedung pemerintahan kita akan mendapat angka 
yang sama? Hampir pasti, jawabannya tidak sama. Selain itu, korupsi 
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bukan soal pengadaan semata. Banyak bentuk korupsi lain yang terja-
di, baik itu dalam sejumlah pemberian izin monopoli impor atau eks-
por maupun penghindaran pajak, bea masuk, dan penyunatan dana 
bantuan, termasuk bantuan untuk bencana. Malah ada proyek yang 
pada dasarnya bukan korupsi, melainkan bisa dilihat sebagai korupsi.

Sebuah kabupaten membangun bandara yang megah, padahal itu 
tak diperlukan karena di ibukota provinsi sudah ada bandara mema-
dai. Namun bandara itu tetap dibangun sebagian karena gengsi ingin 
punya pelabuhan udara megah, sebagian karena persaingan dengan 
provinsi. Kalau diselisik, di situ tidak ada korupsi. Secara akuntansi 
tidak ada pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan. Tidak ada 
suap. Namun untuk apa bandara tersebut dibangun? Tak banyak guna-
nya. Di sini yang terjadi adalah misuse of power yang pada hakikatnya 
juga korupsi. Jadi, begitu banyak tipologi korupsi yang tak mungkin se-
muanya bisa dijangkau. Tanpa mengurangi apresiasi terhadap semua 
studi kasus mengenai korupsi aktual, saya harus mengatakan bahwa 
kita hanya akan bisa memperkirakan korupsi yang terjadi dan mereka-
reka jumlahnya. Jumlahnya memang tak sedikit.

Dalam kasus Angelina Sondakh, ada denda Rp 500 juta dan uang 
pengganti Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dollar AS atau keseluruhannya 
sekitar Rp 39,6 miliar. Dalam kasus Irjen Djoko Susilo ada denda Rp 1 
miliar dan uang pengganti Rp 32 miliar. Lalu, dalam kasus Luthfi Hasan 
Ishaaq, ada denda Rp 1 miliar. Dalam kasus korupsi yang melibatkan 
mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, Fai-
sal, hukuman dendanya Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 98 miliar.

Jumlah denda dan uang pengganti ini tidak kecil dan jika semua 
kasus korupsi didata, kita akan dapat angka yang jumlahnya cukup be-
sar. Namun sekali lagi, jumlah uang denda dan uang pengganti tak bisa 
ditafsirkan sebagai korupsi aktual yang terjadi. Jumlah uang yang diko-
rupsi di luar mereka yang ditangkap jauh lebih besar. Angka ini masih 
jauh dari korupsi yang terjadi.

Lebih baik saat ini kita bersyukur karena lembaga pengadilan me-
mulai tradisi baru menjatuhkan pidana penjara yang berat kepada para 
koruptor, seperti Angelina Sondakh yang dihukum 14 tahun penjara, 
Luthfi Hasan Ishaaq dihukum penjara 16 tahun, Djoko Susilo dihukum 
penjara 18 tahun, dan Faisal dihukum penjara 12 tahun. Hukuman se-
berat ini adalah hukuman berat, apalagi kalau kepada mereka tak di-
beri remisi. 
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Sekali lagi penulis tak mencegah ikhtiar mengetahui korupsi aktual 
karena itu sangat penting. Namun saya harus mengatakan bahwa da-
lam banyak ikhtiar usaha itu tak mencapai hasil yang maksimal. Dari 
semua studi yang ada, bisa dibuat kesimpulan bahwa ongkos korup-
si itu sangat mahal walaupun bisa dikatakan bahwa estimasi moneter 
atau nilai persentase korupsi itu tak mencerminkan angka sebenarnya 
dan, karenanya, tak pernah menjadi jantung dari diskursus mengenai 
korupsi. Karena pada dasarnya korupsi itu rahasia, tanpa jejak.

Dalam perkembangan terakhir, KPK tidak hanya menggunakan 
UU Tindak Pidana Korupsi dalam menyentuh para tersangka korupsi, 
tetapi juga memperlebar kewenangannya dengan UU Tindak Pidana 
Pencucian Uang (TPPU). 

Menurut UU KPK, lembaga ini berwenang menyidik dan menuntut 
perkara tindak pidana korupsi. Permasalahannya, apakah benar KPK 
tidak berwenang menuntut perkara tindak pidana pencucian uang? 
Pendekatan antipencucian uang dalam penegakan hukum mempunyai 
prioritas mengejar hasil tindak pidana, sering disebut dengan follow 
the money. Pendekatan follow the money diperkenalkan karena pende-
katan konvensional yang memprioritaskan mengejar pelaku (follow the 
suspect) kurang optimal dalam mengurangi angka kriminalitas (predi-
cate crime), seperti tindak pidana korupsi. 

Dengan gabungan pendekatan follow the money dan follow the 
suspect, pemberantasan tindak pidana asal menjadi lebih berhasil. De-
ngan demikian, sistem anti-pencucian uang mempunyai tujuan utama 
untuk mengurangi angka kriminalitas termasuk mengurangi korupsi di 
Indonesia. Tujuan lain dari sistem antipencucian uang adalah untuk 
membuat sistem keuangan dan perdagangan lebih stabil serta terper-
caya karena tidak disalahgunakan oleh para pelaku kriminal termasuk 
oleh koruptor. 

Pihak yang berpendapat bahwa KPK tidak berwenang menun-
tut perkara TPPU berargumen, bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU) ha-
nya memberikan kewenangan kepada KPK untuk menyidik perkara 
TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan penjelasannya. Tidak 
ada satu pasal pun dalam UU TPPU memberikan kewenangan kepa-
da KPK untuk menuntut perkara TPPU. Bahkan dalam Pasal 70 ten-
tang kewenangan menunda transaksi, Pasal 71 tentang pemblokiran 
rekening, dan Pasal 72 tentang permintaan keterangan dari penyedia 
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jasa keuangan, tidak dicantumkan kewenangan KPK sebagai penuntut 
umum dapat melakukan kewenangan tersebut. Ketiga pasal tersebut 
menyebutkan instansi Kejaksaan yang berwenang melakukan tindak-
an penghentian sementara transaksi, memblokir dan meminta kete-
rangan tentang keadaan keuangan tersangka/ terdakwa dari penyedia 
jasa keuangan. 

Para penentang berpendapat seharusnya kewenangan KPK diberi-
kan secara eksplisit oleh undang-undang, bukan berdasarkan penafsir-
an untuk menjamin kepastian hukum. Pendapat semacam ini dianut 
antara lain oleh Romli Atmasasmita dan dua orang hakim ad-hoc pada 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pendapat ini cenderung 
berdasarkan pemikiran positivisme atau legisme, sehingga penerapan 
UU TPPU didasarkan pada teks undang-undang yang memberikan ke-
wenangan kepada KPK secara eksplisit. Sebaliknya, pihak yang men-
dukung KPK memiliki kewenangan menuntut perkara TPPU menggu-
nakan alasan yang lebih komprehensif dengan menggunakan berbagai 
ketentuan undang-undang, baik pada UU TPPU maupun undang-
undang lainnya dan yurisprudensi pengadilan, sebagai berikut: 

Pertama, memang benar UU TPPU tidak menyebutkan kewe-
nangan KPK untuk menuntut perkara TPPU, tetapi Pasal 75 UU TPPU 
memerintahkan apabila dalam menyidik tindak pidana asal (korupsi) 
ditemukan adanya TPPU, maka penyidik (KPK) menggabungkan kedu-
anya sebagai gabungan tindak pidana (concursus realis), yaitu tindak 
pidana asal (korupsi) dan TPPU. Dalam hal penyidikannya digabung, 
wajarlah KPK yang berwenang menuntut perkara korupsi juga meng-
gabungkan penuntutan perkara korupsi dan TPPU. Bukankah perkara 
korupsi dan TPPU yang diperiksa sangat berhubungan erat?

Kedua, kalau penuntutan perkara TPPU saja atau penuntutan 
perkara tindak pidana korupsi dan TPPU diserahkan kepada kejaksa-
an sebagai penuntut umum adalah bertentangan dengan prinsip pe-
nyelenggaraan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan 
sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Penjelasan undang-undang menyebutkan yang dimak-
sud “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dila-
kukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya 
ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. 
Di samping itu, penyerahan penuntutan kepada kejaksaan membuat 
terdakwa harus diadili dua kali dengan dua berkas yang berbeda, tetapi 
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sangat berhubungan yang sudah tentu memakan waktu dan biaya yang 
lama dan kurang memberikan kepastian hukum kepada terdakwa. 

Ketiga, menyerahkan penuntutan perkara TPPU kepada kejaksaan 
tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Justru sebaliknya, KPK mempu-
nyai kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi yang sedang 
ditangani kepolisian atau kejaksaan, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU 
No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
rupsi (UU KPK). 

Keempat, menurut ahli hukum Jerman Gustav Radbruch (1878-
1949), tujuan hukum adalah keadilan (justice), kemanfaatan (utility), 
dan kepastian hukum (certainty). Dari ketiga unsur tersebut, keadilanlah 
yang harus didahulukan. Menurut para ekonom hukum yang adil adalah 
hukum yang efisien dan efisiensilah yang merupakan tujuan hukum. 

Kelima, dalam hal penyidikan dan penuntutan perkara tindak pi-
dana asal (korupsi) dengan perkara TPPU, maka baik hukum materiel 
dan hukum formal (hukum acara) digabungkan yang berasal dari ber-
bagai UU. Pasal 68 UU TPPU menyebutkan hukum acara yang berlaku 
adalah hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Dalam hal ini, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) dan undang-undang yang lain, seperti UU KPK, 
UU TPPU, UU tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang ten-
tang Informasi dan Transaksi Elektronis. Ketentuan UU KPK membe-
rikan kewenangan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum mem-
blokir rekening dan meminta keterangan tentang keadaan keuangan 
tersangka dan terdakwa langsung tanpa izin dari gubernur Bank Indo-
nesia, tanpa perlu menggunakan UU TPPU. 

Keenam, menurut Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Penga-
dilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ber-
wenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana 
korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya 
adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang ditentukan 
sebagai tindak pidana korupsi. 

Ketujuh, teori Hukum Progresif diperkenalkan oleh Prof. Dr. Sat-
jipto Rahardjo (1930-2010) yang mengedepankan hati nurani, keadil-
an, dan konsep “hukum untuk manusia”. Pemikiran hukum progresif 
ini sering “beyond in the text” lebih jauh dari teks hukum yang ada da-
lam peraturan. Memang kalau dikaji secara mendalam peraturan per-
undang-undangan yang ada sebagai ciptaan manusia pasti ada keku-
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rangan. Oleh karena itu, haruslah dilihat yurisprudensi yang ada dan 
ditafsirkan sesuai dengan hati nurani untuk memperoleh keadilan. 

Kedelapan, dalam kasus TPPU sudah ada dua kasus sebelumnya 
yang penuntut umumnya adalah KPK, yaitu kasus Wa Ode Nurhayati 
yang sudah berkekuatan tetap sampai MA. Kasus lain adalah kasus 
Djoko Susilo yang dipidana 18 tahun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. 
Dalam keadaan seperti ini, kewenangan penafsiran oleh hakim sangat 
menentukan. 

Kesembilan, menurut Pasal 2 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004 ten-
tang Kejaksaan, kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan da-
lam melaksanakan tugas penuntutan tindak pidana dan kewenangan 
lain. Penjelasan Pasal 2 ayat (3) menjelaskan, “Kejaksaan adalah satu 
dan tidak dapat dipisahkan” adalah satu landasan dalam pelaksanaan 
tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan meme-
lihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat me-
nampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata 
kerja kejaksaan. Dengan demikian, penuntut umum di kejaksaan dan 
di KPK adalah satu kesatuan. KPK memang tidak pernah merekrut pe-
nuntut umum sendiri di luar yang berasal dari kejaksaan. 

Kesepuluh, mengingat sistem antipencucian uang bertujuan uta-
ma untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pada umumnya, 
termasuk tindak pidana korupsi, maka sebaiknya penuntutan perkara 
TPPU yang disidik oleh KPK, dilakukan oleh KPK yang menyidik dan 
menuntut perkara korupsi yang melahirkan perkara TPPU tersebut. 
Hal ini sejalan dengan tugas KPK yang bertugas dan berwenang me-
lakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penuntutan oleh KPK 
ini akan lebih meningkatkan pemulihan aset hasil korupsi, karena 
kalau hanya UU Tindak Pidana Korupsi dipakai, hanya uang yang di-
nikmati koruptor atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi saja 
yang dapat dirampas untuk negara sebagai uang pengganti (Pasal 18 
UU Tindak Pidana Korupsi). Dalam hal ini, memang kepastian hukum 
sementara dikorbankan untuk keadilan dan kemanfaatan. Idealnya, 
wewenang KPK menuntut perkara TPPU diatur secara eksplisit dalam 
UU seperti UU KPK atau UU TPPU.

Apakah kita puas terhadap kinerja KPK dalam pemberantasan ko-
rupsi? Apakah kita melihat penegakan hukum terhadap korupsi telah 
sesuai asas-asas dan norma hukum pidana yang kita ajarkan dan anut 
sejak lama? Jawaban atas pertanyaan pertama bergantung dari sudut 
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pandang mana melihatnya. Jika dari sudut pandang ketiga institusi ter-
sebut, mereka pasti menyatakan cukup puas dan bahkan berhasil. Jika 
yang melihat “the outsider”, mereka tentu menyatakan belum puas dan 
belum berhasil. 

Namun yang penting dalam negara hukum yang demokratis bukan 
puas atau tidak puas, berhasil atau tidak berhasil, melainkan apakah 
pemberantasan korupsi dengan hukum telah sesuai asas dan kaidah 
(norma) hukum pidana yang bersumber pada asas legalitas sesuai ke-
tentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang masih berlaku sampai saat ini (hu-
kum positif). Sejak berlaku perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 
yang diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001, semua elite par-
pol dan pemerintah serta rakyat setuju bahwa korupsi merupakan ke-
jahatan luar biasa. Karena itu, diperlukan cara-cara luar biasa antara 
lain membentuk KPK dengan kewenangan luas dan berbeda dengan 
kepolisian dan kejaksaan. Rumusan tindak pidana korupsi diperluas 
termasuk perbuatan koruptif (sifat melawan hukum) dan merugikan 
negara dijadikan unsur konstitutif tindak pidana korupsi. Apalagi telah 
ada “kick-back” di dalam perbuatan koruptif tersebut dan dirumuskan 
dalam kalimat, ”menguntungkan diri sendiri”, juga orang lain atau kor-
porasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Ketentuan 
ini ciri khas dan satusatunya di semua sistem hukum di dunia. 

Mengapa demikian luas rumusan hukum tersebut? Satu-satunya 
alasan karena keluarbiasaan perbuatan korupsi di mana uang yang 
“dirampok” uang negara (APBN/APBD) yang diperuntukkan untuk 
pembangunan bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kesejahteraan 
250 juta rakyat Indonesia. Inti keluarbiasaan tindak pidana korupsi 
dengan rumusan hukum tersebut adalah bagaimana mengembalikan 
uang rakyat sebesar-besarnya tanpa harus mendahulukan perlu efek 
jera dari hukuman maksimal terhadap pelakunya. 

Sejarah hukuman dan penjara telah membuktikan bahwa tidak 
ada sukses untuk pemberatan ancaman pidana terhadap siapa pun. 
Dengan begitu, dalam kriminologi dikenal siklus recidivism (vicious 
circle). Contoh nyata, betapa pun “ganasnya KPK” menghantam para 
koruptor penyelenggara negara, semakin bertambah koruptor baru 
bahkan potensial koruptor dalam lingkaran penyelenggaraan negara. 
Lalu, bagaimanakah tindakan yang sesuai? Ikuti saja filosofi, tujuan, 
norma-norma UU Tahun 1999/2001 serta terapkan asas-asas pene-
rapan hukum pidana yang baik, bersih, dan berwibawa. Jika aparat 
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penegak hukum dan KPK masih mengakui eksistensi HAM pada seti-
ap warga RI, perlakukan mereka dalam perkara korupsi sesuai dengan 
maksud dan tujuan ketentuan dalam UUD 1945; UU HAM dan UU KU-
HAP 1981. 

Penulis berharap, keilmuan hukum yang dimiliki setiap pelaku sis-
tem peradilan pidana sebanding dengan integritas, profesionalitas, dan 
akuntabilitas mereka karena tiga prinsip tersebut telah berada di luar 
jangkauan ilmu hukum. Ilmu hukum tidak mengajarkan ketiga prinsip 
tersebut kecuali telah diajarkan hubungan saling pengaruh hukum dan 
kesusilaan yang perlu diperhatikan dalam membingkai perilaku ma-
nusia termasuk juga menghukum perilaku manusia yang melanggar 
hukum. Ilmu hukum mengabaikan sejak pendidikan hukum tentang 
masalah moralitas hukum dan moralitas masyarakat karena pengaruh 
aliran Kelsenian, namun ilmu hukum yang telah diajarkan harus se-
suai karakter budaya masyarakatnya agar tidak menjadi “alien” dalam 
kehidupan kesehariannya. Karakter budaya (hukum) masyarakat Indo-
nesia adalah sangat memperhatikan kesopanan dan kesusilaan dalam 
bungkusan ajaran agama yang dianutnya sehingga membuat hukum 
dan menerapkan hukum dalam alam Indonesia, harusnya memper-
timbangkan secara teliti faktor peranan unsur-unsur tersebut. Pepatah 
Indonesia sejak lama, “menepuk air di dulang tepercik muka sendiri” 
atau “buruk muka cermin dibelah”; merupakan peringatan agar seti-
ap insan Indonesia pemegang kekuasaan agar berhati-hati dalam ber-
ucap, berperilaku, dan bertindak. Begitupula peribahasa “nilai setitik 
rusak susu sebelanga” juga sebaiknya menjadi peringatan agar kita 
berbuat dan berperilaku memperhatikan dan mengingat akibatnya se-
cara kolektif. 

Dalam konteks penegakan “hukum progresif” yang dipandang be-
berapa ahli hukum, praktisi hukum tertentu dan LSM adalah alat yang 
ampuh untuk membuat tekuk lutut khususnya koruptor, tentu akan 
menghasilkan semangat hidup koruptor yang berprinsip, “Daripada 
hidup menanggung malu, lebih baik mati berkalang tanah”. Jika pem-
berantasan korupsi hanya untuk tujuan efek jera, dituntut perlakuan 
hukum yang maksimal yaitu penerapan ancaman penjara seumur hi-
dup atau pidana mati terhadap koruptor karena dalam tatanan hukum 
pidana Indonesia, tidak diakui pidana mempermalukan. Jika efek jera 
yang diunggulkan, tidak ada salahnya juga ikuti saja cara pemerintah 
Korea Utara di bawah Kim Jong-un terhadap pamannya sendiri yang 
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didakwa korupsi dan terlibat skandal wanita, yaitu dihukum mati de-
ngan cara diumpankan kepada 120 ekor anjing liar yang selama dua 
hari dua malam habis tubuhnya dilahap anjing-anjing liar tersebut. 
Bukankah cara seperti itu yang dapat memuaskan rasa keadilan ma-
syarakat kita sampai hari ini dalam perkara korupsi?

Dalam sambutan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua Ko-
misi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menilai lembaga yang 
ia pimpin sudah cukup berhasil dalam memerangi korupsi (9/12). Apa 
ukurannya dan apakah keberhasilan KPK seorang diri saja? Dua per-
tanyaan ini menarik untuk diselisik. Saat ini KPK sudah berumur le-
bih dari sepuluh tahun dan dipimpin tiga periode kepemimpinan yang 
berbeda. 

Dalam perjalanannya, komisi ini menemui pasang-surut perju-
angan pemberantasan korupsi. Ada masa-masa gemilang dan ada pula 
masa-masa kelam, khususnya pada momen terjadinya kriminalisasi 
dua pimpinan mereka: Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.  
Pada saat itu KPK seolah berada pada titik terendah secara kinerja dan 
psikis. Energi mereka tersedot habis dalam melayani pertarungan de-
ngan pihak kepolisian. Kasus yang fenomenal dengan sebutan “Cicak 
versus Buaya” itu menjadi salah satu dokumen sejarah yang tidak da-
pat dihapus dari perjuangan pemberantasan korupsi di republik ini. 

Di balik persoalan, tentu saja ada pencapaian KPK yang tergolong 
luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Tahun 2013 KPK dianugerahi 
Ramon Magsaysay Award. Selain itu, rekam jejak dalam penanganan 
kasus juga sempurna. Sepuluh tahun keberadaannya, KPK sudah me-
nangani 385 kasus korupsi dengan conviction rate 100 persen alias ti-
dak ada satu pun terdakwa kasus korupsi yang lepas dari jeratan KPK. 
Jika dipilah dari latar belakang pelaku, KPK pun menangani kasus ko-
rupsi dengan aktor dan jabatan publik yang beragam. KPK telah masuk 
ke lorong kejahatan yang “tabu” disentuh penegak hukum lain karena 
kuatnya intervensi. Sebutlah seperti parlemen, kementerian hingga 
lingkaran penegak hukum itu sendiri.

Dari gambaran tersebut, apabila dikaitkan antara pernyataan ke-
berhasilan KPK di atas dan hasil akhir yang mereka capai, tentu per-
nyataan Abraham Samad tersebut tepat. Data dan fakta menunjukkan 
capaian lembaga tersebut. Namun apabila pernyataan tersebut dikait-
kan dengan proses penanganan kasus (legal process), tentu banyak per-
debatan dan hal-hal yang harus dikritisi terhadap KPK sebelum mem-
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berikan kesimpulan mereka sudah berhasil atau tidak. Jika dikaitkan 
dengan penanganan kasus, setidaknya ada dua hal utama yang harus 
disoroti. 

Pertama, tingkat penuntasan kasus. Ada banyak kasus korup-
si yang hingga saat ini belum tuntas ditangani KPK. Sebut saja kasus 
BLBI yang semakin mendekati masa kedaluwarsa, kasus Bank Century 
yang sudah menginjak tahun kelima, kasus cek perjalanan yang belum 
sampai kepada aktor utama, hingga kasus pencucian uang oleh M. Na-
zaruddin yang berjalan lambat. Beberapa kasus di atas hanya sebagai 
contoh untuk mengingatkan “PR” besar yang sudah cukup lama. KPK 
tentu harus sadar, semakin lama kasus ditangani oleh mereka tentu 
akan semakin pudar kepercayaan masyarakat. Ini adalah tesis umum 
yang berlaku terhadap semua lembaga penegak hukum.

Kedua, problem lemahnya fungsi koordinasi dan supervisi dengan 
penegak hukum lainnya. Dua fungsi tersebut sejatinya adalah peker-
jaan utama bagi KPK. Tugas ini diamanatkan dalam Pasal 6 UU KPK. 
Namun tugas ini masih terkesan sebagai tugas “kelas dua”. Sebagai sa-
lah satu contoh dapat dilihat dari pelimpahan sejumlah perkara yang 
menjerat M. Nazaruddin kepada lembaga penegak hukum lainnya. Da-
lam hal ini, KPK bersama penegak hukum lainnya membentuk MoU 
sebagai langkah koordinasi. Pelimpahan tersebut didasarkan pada 
pertimbangan KPK tidak mampu menangani kasus Nazaruddin yang 
tersebar di sejumlah kementerian dan instansi.

Jika dilihat kenyataan yang terjadi saat ini, penanganannya justru 
tidak terkontrol di penegak hukum lainnya. Nazaruddin sebagai sim-
pul kejahatan dan otak perusahaan (directing mind) tidak kunjung di-
periksa. Kepolisian dan kejaksaan justru seolah bersih-bersih di tepian 
saja dengan menjerat para staf perusahaan M. Nazaruddin. Di titik ini 
KPK kehilangan kontrol dalam mengoordinasikan tindak pidana lain 
yang dilimpahkan kepada penegak hukum lainnya. Secara proses tentu 
hal ini harus dikoreksi. 

Harus diingat, karena undang-undang mengamanatkan fungsi 
trigger mechanism kepada KPK, maka keberhasilannya diukur sejauh 
mana institusi kepolisian dan kejaksaan berhasil dalam penanganan 
sekaligus bersih dari praktik korupsi. Keberhasilan KPK tidak berdiri 
tunggal, tetapi justru dituntut untuk berhasil secara kolektif dengan 
institusi lainnya. 

Maka, untuk menilai KPK sudah berhasil atau tidak dalam pem-
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berantasan korupsi, harus dilihat utuh dari proses penanganan kasus 
hingga hasil akhir. Untuk dapat dianggap berhasil, keduanya harus 
sinkron. Sementara yang terjadi hari ini masih ada kesenjangan antara 
proses dan hasil akhir. Semoga ini bisa diperbaiki KPK. Faktor lain yang 
sangat menentukan kesuksesan pemberantasan korupsi adalah soal 
perbaikan sistem pasca-penindakan. Hal ini jarang menjadi diskursus, 
tetapi sesungguhnya amat penting. 

Jamak kita lihat dan dengar penindakan-penindakan berupa pe-
nangkapan atau aksi hukum lainnya yang dilakukan oleh aparatus. Na-
mun sering kali setiap penindakan yang dilakukan tidak diikuti secara 
cepat dengan perbaikan sistem untuk menutup lubang. Analoginya, 
jika ada ban yang bocor tidak langsung ditambal. Kita masih bertanya-
tanya apa perbaikan yang sudah dan tengah dilakukan terkait business 
process migas pasca tertangkapnya Rudi Rubiandini. Apa pula perba-
ikan di Korlantas Polri pasca-ditangkapnya Djoko Susilo. Pertanyaan 
yang sama juga muncul atas kasus lainnya.

Jika dibiarkan, kondisi demikian akan menciptakan reproduksi ko-
rupsi, dengan asumsi lahirnya pemain-pemain baru yang mengganti-
kan aktor yang ditangkap oleh penegak hukum tadi. Ibarat peribahasa, 
“patah tumbuh hilang berganti”. Perbaikan sistem ini memang bukan 
tugas penegak hukum secara keseluruhan. Presiden sebagai kepala ne-
gara dan kepala pemerintah adalah pihak yang punya otoritas untuk 
mengatur dan menciptakan hukum.

Dapatkah seseorang menentukan masa depan orang lain? Dapat-
kah seorang Presiden menentukan masa depan bangsanya? Beberapa 
orang butuh alasan teologis untuk menjawab pertanyaan di atas, tetapi 
beberapa lainnya melihat masa depan sebagai keniscayaan hidup. Ke-
percayaan kepada ketetapan Tuhan yang absolut adalah alasan teolo-
gis kenapa seseorang tak dapat menentukan masa depan orang lain. 
Karena kepercayaan akan adanya kehendak bebas Tuhan, maka manu-
sia bisa ambil bagian menentukan masa depan.

Dalam konteks inilah, sebagai bangsa kita sepakat membuat begitu 
banyak konsensus untuk begitu banyak kepentingan dalam kehidupan 
ketatanegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Konsensus dibuat 
atas dasar kesamaan pandang dengan mengeliminasi sejauh mungkin 
perbedaan pandang. Kesamaan pandang adalah nilai universal yang 
jauh dari egosentrisme, sedangkan perbedaan pandang adalah peng-
ejawantahan lain dari egosentrisme.
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Guna mencapai cita-cita hidup berbangsa bernegara, republik ini 
memilih seorang Presiden. Karena amanah yang diembannya, seorang 
Presiden tentulah sosok yang istimewa di antara yang sedikit. Di selu-
ruh dunia, jumlah presiden bisa dihitung dengan jari. Mereka repre-
sentasi Tuhan di pentas kehidupan. Di tangan Presiden, masa depan 
bangsa dipertaruhkan. Jika ia amanah, masa depan bangsa terjaga, te-
tapi jika khianat, masa depan tergadai. Tanggung jawab seorang Presi-
den sifatnya dunia dan akhirat.

Kekuasaan presiden di negara mana pun, juga Indonesia, sifat-
nya tak terbatas. Ia bisa melakukan apa saja atas nama rakyat: meng-
eksplorasi kekayaan tambang di bumi Indonesia; menguasai udara, 
samudra, dan lautan luas. Ia pun bisa menjalin hubungan dengan 
bangsa lain  atas nama rakyat, sebagaimana ia bisa memutuskan hu-
bungan diplomatik dengan negara lain atas nama bangsa. Ia berdiri di 
podium PBB atas nama bangsa. Ia berkuasa mengirim pasukan tentara 
perdamaian di luar negeri atas nama bangsa. Ia juga bisa menerjunkan 
pasukan perang untuk menumpas pemberontakan di dalam negeri 
atas nama rakyat. Karena tanggung jawabnya kepada bangsa, Soekar-
no pernah menarik keanggotaan Indonesia di PBB. Atas nama bangsa 
pula, Soekarno menggagas Konferensi Asia Afrika. Begitu pula Soehar-
to, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan 
Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketika berkuasa, rakyat belum sempat memberi Soekarno garis 
kebijakan agar dapat mengelola kehidupan bernegara, berbangsa, dan 
bermasyarakat dengan benar. Rakyat hanya berharap Soekarno me-
mimpin mereka menggapai masa depan. Karena situasi dan gaya kepe-
mimpinannya, Soekarno nyaris tak bisa dikontrol, sampai akhirnya ge-
rakan politik menjatuhkannya. Soeharto punya cara pandang dan cara 
kelola negara yang berbeda. Ia rapi, detail, tetapi koersif dan dingin. 
Di bawah Soeharto, Indonesia membeku. Namun rakyat berharap So-
eharto memimpin bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Agar 
tidak seperti Soekarno, Soeharto dikontrol dengan Garis-garis Besar 
Haluan Negara (GBHN). Karena gaya kepemimpinannya yang otoriter, 
Soeharto juga tak terkontrol. Ia berkuasa kurang lebih 32 tahun, me-
lampaui Soekarno. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Soeharto 
pandai mengelabui, mengubah UU sesuai kepentingan kekuasaannya, 
serta menyiasati agar GBHN dapat disusun sesuai ambisinya.

Ketika Habibie menggantikannya, Soeharto satu di antara sedikit 
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penguasa senior Asia Tenggara yang tersisa. Habibie yang jago tekno-
logi dan seorang teknokrat hanya memimpin di masa transisi. Rakyat 
belum sepenuhnya percaya Habibie  akan mampu menjadi nakhoda 
kapal pecah menuju pulau harapan masa depan. Rakyat tak mau era 
Soekarno kembali dan traumatis terhadap era Soeharto. Hingga akhir-
nya Habibie terjatuh, hanya ada dua diktum yang membara di memori 
rakyat: enyahkan Orde Lama dan Orde Baru.

Yang mereka inginkan cuma satu: Orde Reformasi. Orde yang 
mengamanatkan restorasi semua konsensus, termasuk mengamende-
men beberapa pasal krusial dalam UUD 1945, sebuah tindakan berbau 
tabu di era Orde Baru. Banyak ayat dan pasal hilang dan dihilangkan 
atas nama tuntutan reformasi. Bahkan, GBHN yang semangatnya un-
tuk mengontrol kekuasaan yang eksesif sekalipun diamendemen, tak 
lagi dijadikan pedoman bagi seorang presiden dalam memperjuang-
kan cita-cita bangsa.

Presiden Abdurrahman Wahid yang moralis humanis, Presiden 
Megawati yang politikus proletar, dan Presiden Yudhoyono yang jen-
deral produk dwifungsi ABRI dan berbau Orde Baru tak bisa berbuat 
banyak. Mereka hanya diberi satu kata: masa depan. Kepada mereka 
tak diberikan GBHN. Mereka diminta berjalan lurus ke depan, jangan 
menoleh ke belakang, bawalah rakyat menuju masa depan. Mereka 
adalah representasi pemimpin-pemimpin yang diamanahi banyak hal, 
tetapi tak dibekali aturan yang jelas dan mengikat.

Konsekuensinya, mereka bertiga jadi bulan-bulanan. Bahkan Ab-
durrahman Wahid alias Gus Dur jadi tumbal reformasi. Ia dijatuhkan 
dengan alasan yang hingga kini tidak jelas landasan konstitusionalnya. 
Pemerintahan Megawati dan Yudhoyono juga mengalami problem da-
lam berbagai hal. Kini, setelah dua dekade terombang-ambing dalam 
lautan ketidakpastian, suara-suara yang menginginkan GBHN kembali 
muncul. Mereka berdalih, cukuplah masa depan kita yang tidak terga-
dai, tetapi anak cucu bangsa ini harus tetap memiliki masa depan.

Hanya dalam hitungan hari, kita telah meninggalkan tahun 2013 
untuk menghadapi tahun 2014. Demikianlah keniscayaan hidup. Tidak 
ada masa depan tanpa ada masa lalu. Masa lalu biasa dijadikan oleh 
sebagian di antara kita sebagai kaca bening tempat mengetahui jati 
diri agar dapat melakukan yang lebih baik di masa depan, tapi sebagi-
an lainnya berkutat dengan masa lalu sehingga menampik kedatangan 
masa depan. Beruntung kita karena Tuhan menganugerahkan masa 
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depan dengan hitungan hari. Seandainya masa depan datang kepada 
kita dalam hitungan “setahun” utuh, betapa beratnya hidup ini. 

Dengan tidak formalnya mandat Presiden, maka jalannya negeri 
ini membutuhkan banyak pengawasan, antara lain dari kekuatan ma-
syarakat sipil. Bukankah dalam sejarah terbukti masyarakat sipil yang 
mampu membangun tonggak-tonggak kehidupan berbangsa dan ber-
negara? Pancasila, UUD 1945, dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 
merupakan visi dan produk masyarakat sipil. 

Masyarakat politik biasanya hanya pengambil manfaat dari gerak-
an yang dimulai masyarakat sipil, seperti terlihat dari gerakan Refor-
masi 1998 yang awalnya dimulai masyarakat sipil. Sejarah Indonesia 
juga melahirkan banyak tokoh yang menjadi mercusuar masyarakat 
sipil. Kebesaran Presiden Abdurrahman Wahid yang bergema sampai 
sekarang lebih merupakan buah kiprahnya di masyarakat sipil, bukan 
masyarakat politik.

Gerakan masyarakat sipil memiliki dua ciri, yaitu kesukarelaan dan 
tak punya kepentingan langsung dengan kekuasaan politik. Indische 
Partij yang berdiri Desember 1912 sebagai partai politik pertama di 
Hindia Belanda, esensi sebenarnya adalah gerakan masyarakat sipil. 
Perserikatan Nasional Indonesia yang didirikan Soekarno pada 4 Juli 
1927, dan kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia, juga lebih pas 
sebagai gerakan masyarakat sipil.

Kondisi sebaliknya terjadi saat ini. Sejumlah organisasi massa yang 
menyatakan diri gerakan masyarakat sipil sebenarnya lebih menun-
jukkan ciri gerakan masyarakat politik, bahkan menjadi bagian dari 
parpol. Hal ini terjadi karena kuatnya intensitas politik ormas tersebut. 
Dugaan munculnya kekuatan uang dalam pemilihan pimpinan bebe-
rapa ormas menjadi tanda lain matinya aspek kesukarelaan gerakan 
masyarakat sipil, digantikan dengan kepentingan. Jadi, jika pada awal 
berdirinya Republik Indonesia banyak parpol yang esensinya masyara-
kat sipil, sekarang ada banyak organisasi massa tetapi esensinya gerak-
an masyarakat politik.

Erosi gerakan masyarakat sipil menjadi masyarakat politik menja-
di kerugian dan kejatuhan terbesar masyarakat sipil setelah era Orde 
Baru. Gerakan masyarakat sipil, yang awalnya merupakan lokomotif 
perubahan politik, pelan-pelan mengalami pembusukan karena pu-
darnya aspek kesukarelaan dan kuatnya motif terhadap kekuasaan. 
Kapitalisasi dunia pendidikan menjadi salah satu sebab mundurnya 
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gerakan masyarakat sipil. Cirinya, perguruan tinggi menerima ribuan 
mahasiswa dalam satu angkatan. Uang membanjir masuk ke univer-
sitas dengan biaya kuliah tiap semester mencapai belasan juta rupiah. 
Kondisi itu membuat suara kritis mahasiswa sebagai bagian dari sikap 
kritis masyarakat makin jarang terdengar. Kampus cenderung diisi ma-
hasiswa dari kelompok ekonomi menengah atas yang umumnya tak 
melihat ada masalah dalam hidupnya.

Keadaan diperparah kedangkalan dan etos manajerial yang tak 
memberikan tempat terhadap hal-hal bersifat filosofis. Akibatnya, 
proses bukan yang utama. Kurikulum mendorong kompetensi dengan 
menghilangkan dimensi integritas. Intinya, mahasiswa hanya dido-
rong secepat mungkin menyelesaikan kuliah. Transformasi demokrasi 
Indonesia yang mengandung anomali ikut memicu erosi gerakan ma-
syarakat sipil. Biasanya, liberalisasi ekonomi diiringi menyempitnya 
peran negara hingga kebebasan pasar terbuka lebih lebar. Namun hal 
itu tak terjadi di Indonesia.

Pembentukan sejumlah komisi negara independen era reformasi 
membuat sejumlah pegiat gerakan masyarakat sipil masuk di dalam-
nya dan sekaligus menjadikan beban dan cakupan negara meluas. Hal-
hal yang sebelumnya merupakan lahan masyarakat sipil diambil alih 
negara. Fenomena ini antara lain terjadi dalam pengelolaan zakat yang 
sebelumnya menjadi urusan masyarakat. Saat ini sedang dibuat un-
dang-undang tentang zakat dan Kementerian Agama menjadi penge-
lolanya. Pemilihan komisioner komisi negara umumnya juga dilaku-
kan berdasarkan aplikasi. Ini membuat pegiat gerakan masyarakat sipil 
yang masuk di dalamnya sejak awal diposisikan di bawah kekuatan po-
litik. Mereka yang terpilih juga belum tentu calon terbaik. Idealnya, ko-
misioner komisi negara dipilih berdasarkan nominasi, bukan aplikasi. 

Negara seharusnya memberdayakan melalui kebijakan negara. 
Untuk mengembangkan gerakan masyarakat sipil di Australia, misal-
nya, perusahaan yang menyumbang gerakan masyarakat sipil menda-
pat insentif pengurangan pajak. Pemberdayaan gerakan masyarakat si-
pil dibutuhkan karena akan berfungsi sebagai katup pengaman ketika 
negara tidak dapat maksimal menjalani perannya. Masalahnya, yang 
dikerjakan negara cenderung bukan pemberdayaan. Lalu, siapa yang 
jadi katup pengaman negara? 

Oleh sebab itu, KPK sebagai agen utama pemberantasan korupsi 
tentu harus memulai untuk menutup lubang sekaligus merekomen-
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dasikan perubahan kepada pengambil kebijakan agar pemberantas-
an korupsi dapat berjalan efektif dan masuk kepada level “berhasil”. 
Catatan di atas merupakan kritik terhadap KPK agar tidak cepat puas 
diri dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan 
selama ini.





Bab 7
PERANAN PENGADILAN 
DALAM PEMBANGUNAN 
EKONOMI

A. PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu belakangan, semakin bertambah adanya per-
hatian, baik dari kalangan ahli maupun para pengambil kebijakan, me-
ngenai peran lembaga publik dalam pembangunan ekonomi. Bahkan, 
perhatian terhadap peran lembaga publik telah menjadi suatu fenome-
na yang lumrah sekalipun belum diterima secara universal. Di antara 
perkembangan itu adalah perhatian bahwa hukum dan pengadilan se-
mestinya turut berperan dalam kemajuan masyarakat, termasuk dalam 
upaya pengentasan kemiskinan.

Para akademisi dan analis kebijakan pada umumnya telah me-
mahami adanya keterkaitan antara lembaga pengadilan dengan pem-
bangunan ekonomi. Pemerintah, lembaga donor internasional, pe-
nasihat kebijakan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat telah 
memperkenalkan kegiatan pembaruan hukum yang di dalamnya men-
cakup usaha-usaha untuk membenahi pengelolaan pengadilan untuk 
mencapai tujuan ambisius guna mencegah korupsi, meningkatkan in-
dependensi, dan mendukung pembangunan ekonomi.

Adanya berbagai macam usaha untuk reformasi hukum dan peng-
adilan tidaklah mungkin akan dapat diperiksa dan dikaji secara kese-
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luruhan. Penyajian dalam bab ini kemudian akan menjadi sederhana. 
Penulis ingin menyampaikan apa yang menjadi masalah dasar dan 
senantiasa berulang yang menimpa upaya merancang dan melaksa-
nakan proyek reformasi hukum dan peradilan yang efektif, dan untuk 
menyarankan beberapa pandangan konseptual yang mungkin bisa 
membantu dalam mengatasi persoalan ini, atau setidaknya memikir-
kan, kesulitan-kesulitan ini.

Penulis mengajukan tiga persoalan utama dalam konteks ini. Per-
tama adalah kendala sumber daya. Peningkatan kapasitas dan kuali-
tas sistem peradilan mempersyarakan adanya dukungan sumber daya 
manusia dan material yang kerap menjadi persoalan di Negara Sedang 
Berkembang (NSB). Persoalan yang kedua adalah perhitungan menge-
nai insentif yang perlu diberikan untuk mengatasi persoalan yang ter-
jadi. Kapasitas pengadilan untuk mendukung pembangunan ekonomi 
tergantung kepad kehendak para pihak untuk memberdayakan peng-
adilan dalam menyelesaikan sengketa dan kemudian mematuhi apa 
yang menjadi putusan pengadilan tersebut. Juga tergantung kepada 
kesediaan para hakim dan pejabat hukum lain untuk bertingkah laku 
sesuai dengan persyaratan-persyaratan pembaruan hukum. Akan teta-
pi menyelarsakan insentif dalam persoalan ini juga menjadi persoalan 
yang tidak mudah. Masalah yang ketiga adalah ketika sistem hukum 
menyimpang secara optimal dalam banyak hal, maka pembaruan ter-
hadap hukum atau pengadilan mungkin tidak menyebabkan keadaan 
membaik dan bahkan dapat memperburuk kinerja kelembagaan seca-
ra keseluruhan.

B. PERADILAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Sebelum memaparkan masalah dan tantangan dalam reformasi 
peradilan dan lembaga hukum di Negara Sedang Berkembang, perlu 
untuk disampaikan mengenai alasan pentingnya reformasi peradilan 
dan hal-hal apa saja yang perlu untuk memberikan dukungan. Tentu 
saja akan selalu muncul persoalan saat dilakukan pemeriksaan menge-
nai hubungan lembaga hukum dan pembangunan ekonomi. 

Sejumlah pakar telah mengeluh betapa sulitnya mengidentifikasi 
secara pasti apa yang dimaksudkan sebagai “hukum, pengadilan, dan 
pengara” dalam ranah perbandingan atau sejarah mengingat betapa 
beragam derajat dan fungsi dari setiap lembaga ini. Kemudian mun-
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cul pula permasalahan mengenai apa yang dimaksud dengan “pemba-
ngunan”, misalnya untuk mempertanyakan mengenai kualitas hukum, 
apakah merupakan sesuatu yang konstitutif, sesuatu yang tidak senan-
tiasa cocok dengan apa yang lazim dipahami mengenai “pembangun-
an” itu sendiri.253 Penulis tidak mengabaikan adanya diskursus terse-
but, tetapi bukanlah maksud uraian dalam bab ini untuk membahas 
masalah itu.

Selanjutnya timbul pertanyaan, apa peran yang tepat untuk penga-
dilan dalam mendukung pembangunan ekonomi? Pada umumnya, la-
yanan dasar yang dikendaki dari pengadilan adalah kemampuan untuk 
menyelesaikan sengketa secara efektif. Kemampuan pengadilan untuk 
menyelesaikan sengketa memiliki rasionalitas dalam hubungannya de-
ngan pembangunan ekonomi. Pertama, pengadilan menegakkan kon-
trak, menjamin hak-hak kepemilikan serta hak-hak kontraktual yang 
dirasakan penting dalam pelaksanaan investasi sebagai bagian dari 
transaksi ekonomi jangka panjang.254 Tentu saja dalam kepemilikan 
hak-hak pribadi maka dapat dipertanyakan urgensi pengadilan sebagai 
otoritas publik.255 Ada beberapa alasan mengapa kita mungkin berpikir 
bahwa penyediaan layanan publik untuk penyelesaian sengketa dalam 
bentuk pengadilan yang efektif menjadi unggulan bagi sektor swasta 
untuk jasa penyelesaian sengketa. Meskipun pihak swasta dapat dan 
sering bergantung pada berbagai bentuk alternatif penyelesaian seng-
keta lainnya, namun dalam pemeriksaan dan penyelesaian perselisih-
an perdata mekanisme ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup 
maupun keterjangkauan wewenang.256 

Sering pula, alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia mem-
peroleh kesan yang negatif. Misalnya, studi yang menarik oleh Curtis 
Milhaupt dan Mark West membuktikan bahwa di Jepang, mekanisme 
alternatif untuk menegakkan kontrak adalah dengan menggunakan 
“Yakuza” (sebutan untuk mafia Jepang): saat kekuasaan negara lemah, 
maka kejahatan terorganisasi yang kemudian bertindak. Serupa de-

253 Baca: Sen, Amartya. 2000. “What is the Role of Legal and Judicial Reform in the Development Process?” 
Speech delivered at World Bank Conference on Legal and Judicial Reform, available at http://www1.worldbank.
org/publicsector/legal/legalandjudicail.pdf.

254 Lihat World Bank. 2005. World Development Report khususnya Bab IV.
255 Bruce Benson. 1990. The Enterprise of Law: Justice Without the State. 
256 Ethan Bueno de Mesquita & Matthew Stephenson. 2006. “Legal Institutions and Informal Networks” 

Journal of Theoretical Politics, Vol. 18, 2006, hlm. 40-67.
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ngan itu, kajian yang dilakukan oleh Diego Gambetta257 menyatakan 
bahwa mafia Sisilia telah memberikan proteksi bagi para pemilik tanah 
atas pengambialihan lahan, sekalipun telah ada pengadilan dan meka-
nisme penyelesaian sengketa lain yang ditetapkan oleh negara.

Selain itu, pada praktik peradilan, khususnya di Common Law Sy-
stem, sekalipun juga umum terjadi di Civil Law Sytem, prosedur untuk 
pemeriksaan dan penyelesaian sengketa disusun dalam format hukum 
acara yang rumit. Karena sifat publik dari badan pengadilan maka, 
setiap individu mungkin lebih menyukai pemeriksaan sengketa oleh 
pengadilan, sesuatu yang tidak tersedia dalam alternatif penyelesaian 
sengketa yang ditempuh secara privat.

Peran penting pengadilan dalam pembangunan ekonomi adalah 
mengoreksi kegagalan pasar. Misalnya, kemampuan pengadilan untuk 
menetapkan paksa larangan penggunaan barang-barang berbahaya, 
yang kemudian akan membuat pelaku usaha memperhitungkan de-
ngan cermat kemungkinan tuntutan atas kegiatan yang dilakukannya. 
Hal ini relevan dengan studi klasik Coase, yang menegaskan betapa 
peran pengadilan menjadi penting saat transaksi sosial (termasuk ke-
terpenuhan individu akan hak-hak hukum) telah terbatas.258 Selanjut-
nya, pengadilan penting karena akan membuat wibawa pemerintah 
meningkat. Pemerintah akan mampu meyakinkan kepada setiap warga 
negara dan investor internasional bahwa negara akan mampu bertin-
dak secara efektif untuk memberikan proteksi.259 Hal ini didukung oleh 
minimal tiga alasan. Pertama, pengadilan mampu menegakkan hukum 
yang telah ditetapkan sebelumnya baik melalui perjanjian, peraturan 
perundang-undangan, dan konstitusi. Penyelesaian masalah hukum 
oleh pengadilan akan meningkatkan para pihak, termasuk dalam hal 
ini adalah pemerintah, untuk selalu terikat kepada hukum yang telah 
ditetapkan. Kedua, keterbukaan dan publikasi putusan pengadilan, 
akan memandu bagi setiap pihak untuk senantiasa mengawasi seja-
uh mana pemerintah mempunyai komitmen untuk mengendalikan 
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.260 Ketiga, bahkan ketika peme-
rintah belum benar-benar mau melaksanakan hukum, kebutuhan un-

257 Gambetta, Diego. 1993. The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection.
258 Ronald Coase, “The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics, Vol. 3, 1960, hlm.1-44.
259 Aymo Brunetti dan Beatrice Weder, “Political Credibility and Economic Growth in Less Developed 

Countries” Constitutional Political Economy, Vol. 5, No. 1, 1994, hlm. 23-43.
260 Daniel Sutter, “Enforcing Constitutional Constraints”, Constitutional Political Economy, Vol. 8, 1997, hlm. 139-150.
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tuk mendapatkan persetujuan pengadilan dan ancaman litigasi dapat 
membuat tindakan tertentu lebih mahal.

C. KERAGAMAN PENGELOLAAN PENGADILAN

Transplantasi hukum merupakan fenomena yang lama terjadi 
dalam sejarah dunia. Akan tetapi, perhatian kepada Rule of Law baru 
berkembang pesat pada dekade 1960-an, saat pembangunan diterima 
luas sebagai satu-satunya cara—meniru Barat—untuk mencapai ke-
majuan.261 

Dalam upaya pembangunan itu, ada usaha untuk melakukan 
pembaruan terhadap bahan pelajaran di pendidikan hukum. Hal itu 
didukung sepenuhnya dengan karya-karya penulis AS seperti James 
C.N. Paul, Clarence Diaz, dan Robert Seidman. Hanya saja pencapaian 
transformasi sistem hukum di negara baru dan negara sedang berkem-
bang mencapai hasil yang jauh dari memuaskan. Dalam satu dasawar-
sa mulai muncul persoalan-persoalan yang meresahkan.

David Trubek dan Marc Galenter, ilmuwan terkemuka untuk ka-
jian “hukum dan pembangunan” dengan mengejutkan mengakui 
bahwa usaha ekspor model Amerika, yang kemudian mengakar di ne-
gara-negara sedang berkembang, telah berperan penting dalam mem-
berikan sumbangan atas persoalan yang muncul tersebut.262

Untuk kurun waktu 20 tahun kemudian, persoalan kembali mun-
cul sehubungan dengan penerapan Rule of Law, ketika pembangunan 
telah lumrah menjadi jargon ekonomi politik. Ada masalah redistribusi 
sumber daya terhadap kalangan miskin dan bagaimana merumuskan 
insentif yang lebih besar lagi bagi aktor-aktor yang terlibat dalam pa-
sar. Namun isu keadilan tidak begitu saja lenyap. Polisi yang bertindak 
brutal dan dituding korup daripada sebagai sosok pengayoman. Akses 
pengadilan sulit dan distribusi keadilan menjadi lemah. Kemajuan so-
sial dan ekonomi kemudian berada dalam situasi tanpa pemberdayaan 
hukum dan lemahnya institusi hukum.

Krisis ekonomi dan finansial yang melanda kawasan Uni Eropa 
mengkonfirmasikan lemahnya institusi hukum itu dan telah disadari 
dengan perkembangan dewasa ini. Sebagai sinyal titik terang dari kri-

261 Baca juga: Julio Faundez, (ed.), 1997, Good Government and the Rule of Law, London: Macmillan Press, hlm. 1.
262 David M. Trubek dan Marc Galanter, “Scholars in self-estrangement: some reflections on the crisis in 

law and development studies in the United States”, Wisconsin Law Review 1974, hlm. 1062.
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sis Eropa, Irlandia pada 15 Desember 2012 mengumumkan resmi ke-
luar dari program dana talangan troika (IMF, Uni Eropa, Bank Sentral 
Eropa). Irlandia—negara zona euro yang paling parah dilanda krisis 
utang dan dipaksa meminta dana talangan 85 miliar dollar AS 3 tahun 
lalu—menjadi negara pertama yang resmi keluar dari program bail out. 
Tiga negara lain yang dapat dana talangan adalah Yunani, Spanyol, dan 
Siprus.

Langkah keluar dari penalangan ini sejalan dengan membaiknya 
ekonomi negara itu. Angka pengangguran turun dari 15,1 ke 12,5 per-
sen. Ekonomi kembali tumbuh meskipun lambat. Investasi asing mulai 
masuk. Akses pemerintah ke pasar utang internasional kembali terbu-
ka. Sektor pariwisata, konstruksi, dan pertanian kembali menggeliat.

Program talangan mensyaratkan pemangkasan tajam belanja pe-
merintah, reformasi struktural, serta kenaikan pajak dan penjualan 
sejumlah aset penting negara. Dengan keluar dari program talangan, 
kendali perekonomian Irlandia kembali berada di tangan pemerintah 
dan Irlandia akan bergantung sepenuhnya pada pasar obligasi interna-
sional untuk membiayai defisit anggaran yang 7,3 persen dari PDB dan 
membayar utang ke kreditur internasional.

Utang Irlandia melonjak dari 25 persen menjadi 123 persen dari 
PDB akibat krisis tahun 2008. Meski sudah resmi keluar dari program 
talangan, bukan berarti kesulitan telah lewat. Perdana Menteri Enda 
Kenny mengingatkan kondisi sulit yang dihadapi beberapa tahun ke 
depan. Menteri Keuangan Michael Noonan memperkirakan perlu 10 
tahun bagi Irlandia untuk kembali ke pertumbuhan ekonomi solid.

Salah satu tantangan terberat adalah membenahi perbankan yang 
dibelit tumpukan kredit macet. Tanpa itu, perekonomian domestik su-
lit bergerak. Hal lain adalah mengatasi pengangguran. Lembaga peme-
ringkat Fitch mengingatkan risiko yang dihadapi Irlandia mengingat 
langkah keluar dari penalangan dilakukan tanpa mengupayakan pin-
jaman pengaman untuk berjaga-jaga jika situasi memburuk, terutama 
di perbankan.

Sejumlah ekonom mengingatkan masih rentannya pemulihan 
ekonomi, antara lain karena ketergantungan yang terlalu besar pada 
pasar ekspor, seperti Inggris, Eropa, dan AS, yang belum sepenuhnya 
pulih. Langkah keluar dari program talangan itu dinilai sangat berani 
mengingat kondisi ekonomi kawasan Eropa yang masih labil.

Perekonomian 17 negara zona euro sebagai pasar utama Irlandia 
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mengalami stagnasi dengan melambatnya pertumbuhan dua pereko-
nomian terbesar, Jerman dan Perancis. Kenny dalam pidato menjanji-
kan tak akan membiarkan stabilitas negara itu terancam kembali oleh 
spekulasi dan keserakahan. Negara berikutnya yang diperkirakan kelu-
ar dari program talangan adalah Portugal, kemungkinan medio 2014, 
terutama dengan disetujuinya evaluasi terakhir program ekonomi ne-
gara itu.

Sudah sejak 1990-an, ada upaya untuk merevisi peran hukum 
dalam pembangunan dengan peninjauan kembali terhadap gagasan 
demokrasi dan good governance. Dalam situasi ini, Carothers menga-
takan, “dewasa ini orang tidak mungkin menjumpai perdebatan kebi-
jakan luar negeri yang mengesampingkan Rule of Law sebagai solusi 
untuk mengatasi kekacauan dunia.”263 Governance dan Rule of Law se-
sungguhnya saling berkaitan. Tanpa dukungan pengadilan, orang sulit 
membayangkan terciptanya good governance.

Kasus Asia dewasa ini mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Dari 
hari ke hari, perkembangan situasi keamanan di kawasan Asia Timur 
kian mengkhawatirkan. Risiko pecahnya konflik terbuka karena gesek-
an di lapangan makin besar. Masih banyak pihak yang optimistis bah-
wa ketegangan yang melibatkan China dan negara-negara tetangganya 
tak akan berujung pada konflik terbuka. Alasannya, nilai hubungan 
ekonomi negara-negara tersebut terlalu tinggi untuk dirusak dengan 
perang. Akan tetapi, makin banyak pula pakar dan analis yang mem-
peringatkan, risiko konflik di kawasan Laut China Timur dan Laut Chi-
na Selatan makin besar.

Mereka yakin tak satu pun negara berniat memulai perang. Na-
mun dengan tingkat ketegangan dan aktivitas lapangan seperti saat ini, 
risiko salah perhitungan atau gesekan di lapangan makin besar. Satu 
kesalahan kecil bisa memicu perang yang akan menjadi tragedi bagi 
dunia. Terlepas dari justifikasi dan dalih setiap pihak yang terlibat ma-
salah, tahun ini diwarnai peningkatan ketegangan di kawasan-kawa-
san tersebut.

Jika kita membuka kembali catatan tahun lalu, ketegangan China 
dan Jepang terkait sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut China 
Timur masih diwarnai “perang” retorika diplomatik dan pengerahan 
aset-aset sipil negara, seperti kapal-kapal Penjaga Pantai Jepang dan 

263 Thomas Carothers, “The Rule of Law Revival”, Foreign Affairs, Vol. 77, No. 2, 1998, hlm. 95.
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badan pengawas kelautan China di seputar perairan sengketa. Namun 
seiring dengan meningkatnya ketegangan setelah Pemerintah Jepang 
membeli sebagian pulau-pulau di Senkaku/Diaoyu dari seorang pemi-
lik pribadi di Tokyo, situasi lapangan berangsur-angsur berubah.

Tahun 2013 menandai dimulainya pengerahan aset-aset militer 
yang makin intensif ke kawasan sengketa dan sekitarnya. Akhir Januari, 
sebuah kapal pengawal dan helikopter Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) 
dilaporkan dikunci dengan radar pembidik oleh sebuah kapal perang 
Angkatan Laut China saat berlayar di Laut China Timur. Kedua negara 
juga seperti berlomba menggelar latihan militer skala besar. Awal No-
vember, Pasukan Bela Diri Jepang menggelar latihan yang melibatkan 
34.000 personel dari tiga matra dan sejumlah kapal perang dan pesa-
wat tempur.

Dalam latihan itu, untuk pertama kali Jepang menempatkan pelun-
cur rudal antikapal di Pulau Miyako, yang selama ini menjadi semacam 
gerbang menuju Samudra Pasifik bagi kapal-kapal perang China yang 
berpangkalan di bagian timur dan utara negara tersebut. Sebelumnya, 
Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) menggelar 
latihan skala besar dengan amunisi hidup di Samudra Pasifik bagian 
barat. Latihan itu melibatkan beberapa armada AL PLA.

Pada akhir November 2013, China juga memberangkatkan kapal 
induk pertamanya, Liaoning, ke dalam misi latihan di laut lepas. Kapal 
induk yang dikawal 2 kapal perusak dan 2 fregat itu berlayar ke Laut 
China Selatan, kawasan yang juga diwarnai sejumlah sengketa China 
dengan Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam.

Dalam pelayaran inilah sempat terjadi insiden antara salah satu 
kapal perang China dan kapal penjelajah berpeluru kendali milik Ang-
katan Laut AS, USS Cowpens, pada 5 Desember. Pihak China menuduh 
kapal AS itu memata-matai latihan dengan membayangi konvoi China 
pada jarak 45 kilometer.

Namun langkah China yang paling kontroversial adalah penetapan 
zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) di Laut China Timur, akhir 
November. Meski Beijing berulang kali menegaskan penetapan ADIZ 
itu tak ditujukan terhadap satu negara tertentu, cakupan geografis dan 
pemilihan waktunya tak terhindarkan memancing reaksi keras dari te-
tangga-tetangganya.

Tak tanggung-tanggung, hanya dua hari setelah penetapan ADIZ 
China tersebut, AS—yang memiliki perjanjian pertahanan dengan Je-
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pang, Korea Selatan, dan Filipina, mengirimkan dua pesawat penge-
bom jarak jauhnya, B-52 Stratofortress, untuk terbang melintas zona 
tersebut tanpa mengindahkan ketentuan yang ditetapkan Beijing.

Dalam artikel yang mereka tulis untuk kantor berita Reuters, man-
tan Wakil Menteri Luar Negeri AS James Steinberg dan peneliti senior 
dari Brookings Institute, Michael E O’Hanlon, mengkritik langkah pe-
netapan ADIZ China yang dinilai tak transparan dan memicu kecuriga-
an tetangga-tetangganya.

Walau demikian, Steinberg dan O’Hanlon juga menyayangkan 
reaksi AS yang dipandang berlebihan. Menurut mereka, langkah AS 
mengirim dua B-52 ke ADIZ China bukan sebuah upaya bagus untuk 
membangun rasa saling percaya. “Akan lebih baik jika yang dikirim pe-
sawat-pesawat tempur atau pesawat patroli jarak jauh untuk menegas-
kan prinsip (kebebasan melakukan transit di wilayah udara internasio-
nal) ini,” demikian tulis mereka.

Makin royalnya pengerahan sistem persenjataan utama di lapang-
an membuat kekhawatiran terjadinya insiden yang tak diinginkan ma-
kin besar. Baik pesawat B-52 maupun kapal penjelajah kelas Ticonde-
roga, seperti USS Cowpens itu, bukan mesin perang yang biasa-biasa 
saja. Keduanya adalah mesin perusak yang berkemampuan dahsyat.

Menyusul penerbangan B-52 ke ADIZ China tersebut, Jepang dan 
Korsel juga mengirimkan pesawat-pesawat militer mereka melintasi 
zona tersebut. “Peluang terjadinya kesalahan sangat tinggi. Jika keada-
an ini berlanjut, kita harus mempertanyakan apa konsekuensinya nan-
ti,” ujar Bonnie Glaser, pakar keamanan China dari Center for Strategic 
and International Studies (CSIS) di Washington DC, kepada Reuters.

Menurut Glaser, China dan AS mungkin memiliki kemampuan dan 
kemauan untuk mencegah insiden di lapangan bereskalasi. Namun ia 
ragu masalah yang sama bisa diredam jika melibatkan militer China 
dan Jepang. Unsur nasionalisme dan tekanan politik domestik di ke-
dua negara itu bisa membuat situasi terlalu rumit dan tak terkendali. 
Steinberg dan O’Hanlon menyarankan agar AS-China mengembang-
kan kesepakatan seperti yang terjalin antara AS dan Uni Soviet di era 
Perang Dingin.

Apa pun itu, segenap upaya harus dilakukan semua pihak untuk 
mencegah ketegangan di Laut China Timur dan Laut China Selatan 
tereskalasi menjadi konflik terbuka. China dan Jepang, yang menjadi 
pusat ketegangan ini, harus mencari cara dialog untuk menurunkan 
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ketegangan dan menyelesaikan semua masalah melalui jalur damai.
Bagaimanapun, seperti diungkapkan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono dalam pidato di Tokyo, Jepang, pekan lalu, hubungan Chi-
na dan Jepang sangatlah menentukan bagi masa depan kawasan Asia 
saat ini. Dan tak seorang pun menginginkan Asia abad ke-21 mengu-
lang kesalahan Eropa pada abad ke-20 yang memicu dua perang dunia. 

Referensi yang berkembang belakangan kembali menunjukkan 
minat terhadap kajian hukum dan pembangunan dengan orientasi 
baru. Ada dua perbedaan pendekatan yang berkembang, yaitu pende-
katan konstitutif dan pendekatan instrumentalis.

Kajian Armatya Sen dan John Rawls dapat dikategorikan sebagai 
pendekatan konstitutif. Rawls membahas Rule of Law dalam konteks 
seluruh pembahasannya mengenai “keadilan sebagai fairness.”264 Ra-
din misalnya, menafsirkan bahwa “Rawls telah dengan kuat membuk-
tikan betapa Rule of Law diperlukan untuk menjamin kebebasan.”265 
Dalam semangat yang hampir serupa, Sen mengatakan bahwa “refor-
masi hukum akan memberikan kebebasan, sesuatu titik penting dan 
krusial dala pembangunan seutuhnya. Reformasi hukum dengan sen-
dirinya menjadi penting.”266

Pembangunan tergantung kepada ketercukupan rakyat dalam 
menikmati hak-hak dasarnya. Suatu kajian yang dilakukan oleh Bank 
Dunia atas penduduk miskin yang memperoleh bantuan menegas-
kan bahwa keselamatan, keamanan, dan keadilan merupakan prio-
ritas penting dalam hidup.267 Dalam kasus Indonesia, perkembangan 
ekonomi nasional dalam 15 tahun terakhir tentu tidak asing dengan 
masalah-masalah di atas karena mirip momen ritual yang terjadi se-
cara rutin dan berulang. Artinya, persoalan itu bukan khas pada 2013 
saja, tetapi sebagian besar merupakan kado yang diterima rakyat se-
tiap tahun. Perbedaan hanya terjadi pada intensitas dan pendalaman 
masalah. Intensitas di sini dimaknai seberapa sering siklus problem itu 
menghampiri perekonomian nasional.

Jika dahulu krisis datang secara berkala, katakanlah 15 atau 7 ta-
hun sekali, sekarang hampir tanpa jeda. Sementara itu, pendalaman 

264 Lihat: John Rawls, 1972, A Theory of Justice, Cambridge MA.: Harvard University Press, hlm. 235.
265 Margaret Janet Radin, “Reconsidering the Rule of Law”, Boston Law Review, Vol. 69, No. 4, July 1989, hlm. 787.
266 Amartya Sen, “What is the role of legal and judicial reform in the development process?, World Bank 

Legal Conference, Washington DC, June 5, 2000, hlm.11.
267 Lihat: D. Narayan, R. Patel, K. Schafft, A. Rademacher, dan S. Koch-Schulte. Voices of the Poor: Can Anyone 

Hear Us? Washington D.C.: The World Bank 2000.
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masalah dimengerti seberapa jauh soal yang muncul tersebut memiliki 
potensi melantakkan perekonomian nasional (korporasi ataupun ru-
mah tangga). Anomali yang bisa disebut: ketika perekonomian dipacu 
secara cepat sehingga menghasilkan pertumbuhan yang relatif ting-
gi, ternyata intensitas krisis kemudian kerap terjadi dan makin dalam 
dampaknya.

Tiga masalah pertama, yaitu stabilitas harga pangan, sendi mik-
roekonomi, dan kebijakan tak sensitif terhadap kaum miskin, menarik 
dikaji dalam perspektif ini. Modernisasi dituntut untuk memperkuat 
sektor basis sehingga nilai tambah yang dihasilkan dari sektor industri 
atau jasa berpeluang memenangi persaingan di pasar internasional.

Indonesia memilih jalur berbeda dengan memisahkan akselerasi 
sektor industri dan jasa tanpa lapis sektor primer. Implikasinya, kebu-
tuhan pangan (dan aneka komoditas primer lain) tak bisa dicukupi dan 
jika terdapat kelebihan produksi (seperti produk perkebunan) dibiar-
kan mengalir ke pasar internasional tanpa diolah terlebih dahulu. Pada 
sisi ini, instabilitas harga pangan dan kerapuhan sendi mikroekonomi 
jadi keniscayaan yang tak bisa dibendung. Implikasinya, pembangun-
an jadi terisolasi dari sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor 
primer sehingga ketimpangan pendapatan menjadi fakta yang tak da-
pat ditampik.

Selanjutnya, tiga masalah yang terakhir (efektivitas kebijakan fis-
kal, perekonomian yang terbuka, dan karakter kebijakan moneter) me-
rupakan produk dari rigiditas pengambil kebijakan. Pada 10 tahun yang 
lalu kekuatan APBN hanya Rp 400 triliun dan sekarang Rp 1.600 triliun, 
tetapi pelabuhan, irigasi, jalan, dan rel kereta api tetap nyaris tak ter-
bangun. Sektor industri mengalami kemunduran, UMKM tak bergerak, 
dan peran BUMN terhadap kesejahteraan belum pula terlihat. Pere-
konomian juga gampang dihajar krisis akibat keterbukaan ekonomi, 
entah dari sisi perdagangan, nilai tukar, investasi, maupun perubahan 
kebijakan negara lain (seperti quantitative easing di AS). Celakanya, ke-
bijakan moneter hanya dipagari untuk menjaga sektor itu sendiri, tan-
pa dipikirkan apakah kebijakan dimaksud telah berkontribusi terhadap 
penguatan ekonomi nasional atau malah membunuh benih perekono-
mian riil yang dijalankan penuh ketekunan oleh masyarakat.

Rakyat pasti berharap pilihan kebijakan yang diambil pemerintah 
pada masa mendatang lebih mencerminkan pemihakan kepada keku-
atan ekonomi nasional dan golongan menengah-kecil. Namun di luar 
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itu masih terdapat pekerjaan lain seputar perbaikan “aturan main” (in-
stitutions) sebagai penyangga setiap kebijakan yang telah diproduksi. 
Pada level makro, aturan main itu sekurangnya menyasar enam aspek 
berikut (i) tata kelola, (ii) penegakan hukum, (iii) kepastian regulasi, (iv) 
keadilan, (v) administrasi pajak, serta (vi) kelembagaan fiskal dan mo-
neter. 

Negara berkembang, seperti Indonesia, digolongkan sebagai 
bangsa yang rapuh dalam menyusun dan memperkuat kelembagaan 
sehingga karakter aturan main yang dibuat menjadi bersifat ekstraktif 
(mengisap), bukan inklusif. Jika dikuliti enam aspek kelembagaan ter-
sebut, semuanya terkait dengan persoalan yang diangkat di muka se-
hingga pemapanan kelembagaan merupakan pertempuran yang harus 
dimenangi di masa depan.

Tata kelola berfungsi untuk menjalankan setiap sistem yang telah 
dipilih dengan tingkat akurasi, konsistensi, dan prinsip yang terjaga. 
Inilah yang membuat setiap kebijakan tak mudah ditelikung di tengah 
jalan sehingga terhindar dari moral hazard, perburuan rente, dan ko-
rupsi.

Kebijakan ekonomi di Indonesia berantakan begitu dijalankan ka-
rena rapuhnya tata kelola ini. Penegakan hukum selalu dapat rapor me-
rah karena nyaris hak kepemilikan tak dilindungi. Praktik pembajakan 
dibiarkan, barang ilegal leluasa diperdagangkan, dan kontrak tidak bisa 
jadi sandaran dalam sengketa di institusi hukum. Implikasinya, insen-
tif investasi menjadi rendah dan pelaku ekonomi malas menanamkan 
modalnya. Kepastian regulasi juga bermasalah karena dibuat secara 
serampangan sehingga mudah sekali dipatahkan di Mahkamah Kon-
stitusi (jika berupa UU) ataupun berubah karena tidak sesuai dengan 
kebutuhan di lapangan. Ongkos ekonomi atas ketidakpastian regulasi 
ini tentu saja sangat mahal.

Keadilan juga bagian dari kelembagaan yang mesti disantuni kare-
na di sinilah eksistensi pemerintah dipertaruhkan. Sederhana saja, jika 
pemerintah mengundang investasi asing dengan sejumlah insentif fis-
kal atau nonfiskal, apakah bobot sama juga diberikan kepada pengusa-
ha domestik, lebih-lebih pelaku skala kecil dan koperasi. Alih-alih dibe-
ri ruang gerak, kehidupan mereka kian dicekik dengan aneka kebijakan 
yang memojokkannya. Potensi peneriman pajak yang begitu besar, 
katakanlah sekitar Rp 1.800 triliun (20 persen dari PDB), menguap ka-
rena administrasi pajak buruk (termasuk perilaku korup) dan keterba-
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tasan regulasi/sumber daya. Banyak wajib pribadi ataupun badan tak 
tersentuh dan seakan hal itu lumrah. Akhirnya, desain kebijakan dan 
efektivitas kebijakan fiskal dan moneter selalu dipertanyakan karena 
tak sesuai dengan sumber daya “melimpah” yang dipunyai. Pada 2014 
pentas kontestasi politik dibuka, semoga pemimpin yang terpilih kelak 
punya nyali dan gagasan besar untuk mengubah keadaan darurat ini.

Kendati angka statistik yang disajikan pemerintah menunjukkan 
tingkat kemiskinan di Indonesia kian turun, kenyataan di beberapa 
daerah menunjukkan masyarakat miskin justru makin meningkat. Ke-
senjangan ekonomi pun kian melebar. Data statistik kerap kali diper-
soalkan, termasuk di tingkat daerah.268 Begitu parahnya angka-angka 
statistik dipermainkan demi kepentingan politik, sampai-sampai ada 
yang membandingkannya dengan logistik. “Logistik itu tidak pernah 
statis, sedangkan statistik tidak pernah logis,” kata mereka yang kritis 
dan sinis. Kalimat “pemerataan pembangunan nasional” sudah sering 
disebut berulang kali sejak pemerintahan Orde Baru, tetapi fakta di la-
pangan berkata lain.269 Kesenjangan terasa bukan hanya antara Jawa 
dan luar Jawa, antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian ti-
mur, serta antara pantai utara dan pantai selatan Pulau Jawa. Juga yang 
amat mencolok adalah antara kota dan desa, antara pusat dan pinggir-
an. Bahkan juga antara upah/honor/gaji para pegawai rendahan dan 
gaji atasannya. Kiranya, sudah saatnya slogan “Pemerataan Pemba-
ngunan Nasional” diganti dengan “Pembangunan Nasional yang Me-
rakyat”, dan diupayakan sungguh-sungguh agar betul-betul diimple-
mentasikan. Artinya, ia tidak berhenti sekadar sebagai slogan kosong 
belaka.270 Persoalan itu layak diperhatikan mengingat Indonesia meru-
pakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-5 di dunia, yang 
berarti akan menghadapi pula persoalan yang menyangkut demografi.

Dalam sejumlah kesempatan, banyak pejabat publik di negeri ini 
mengungkapkan adanya potensi bonus demografi sebagai peluang 
yang harus dimanfaatkan guna mempercepat pembangunan ekono-

268 Isharyanto et.al., 2012, Fasilitasi Legislasi Daerah dalam rangka Harmonisasi Kebijakan Kemiskinan 
Daerah, Laporan Penelitian Hibah Strategi Nasional Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak diterbitkan.

269 Secara resmi, jargon “pemerataan pembangunan nasional” ditetapkan sejak Ketetapan MPR No. IV/
MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Halauan Negara. Secara teknis, Presiden Soeharto, yang tampaknya 
mendengar saran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Widjojo Nitisastro, merumuskannya 
ke dalam 8 jalur pemerataan. Dimulai dari pemertaan sandang, pangan, dan papan hingga peran serta 
perempuan dalam pembangunan.

270 Eko Budiardjo, “Pembangunan yang Merakyat”, Kompas, 17 Januari 2014.
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mi Indonesia. Meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 
tahun) saat ini yang diikuti penurunan proporsi penduduk usia non-
produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) menyebabkan penurunan 
rasio ketergantungan. Ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh lebih 
cepat dan terjadi perbaikan kualitas sumber daya manusia. Manfaat 
ekonomi yang terjadi akibat menurunnya rasio ketergantungan (angka 
yang menyatakan perbandingan antara jumlah penduduk usia nonpro-
dukif dan jumlah penduduk usia produktif) inilah yang disebut dengan 
bonus demografi. Namun kenyataannya bonus demografi meleset dari 
yang diharapkan. Data yang digunakan untuk menganalisis bonus de-
mografi saat ini masih mengacu pada hasil proyeksi penduduk dalam 
UN World Population Prospects (2002). 

Setidaknya ada dua argumen mengapa potensi bonus demogra-
fi meleset dari perkiraan sebelumnya. Pertama, rasio ketergantungan 
tak serendah yang diperkirakan. Rasio ketergantungan Indonesia akan 
mencapai titik terendah sebesar 44 per 100 penduduk usia produktif 
selama periode tahun 2020 hingga 2030 jika didasarkan pada proyeksi 
penduduk dalam UN World Population Prospects (2002). Namun pro-
yeksi penduduk yang dilakukan oleh Lembaga Demografi FEUI dengan 
menggunakan basis data Sensus Penduduk 2010 menunjukkan hasil 
yang berbeda. Rasio ketergantungan terendah hanya akan mencapai 
angka 46, bukan 44 seperti perkiraan sebelumnya. Maknanya, manfaat 
bonus demografi tidak sebesar yang diharapkan. Setiap 100 penduduk 
usia produktif akan menanggung bukan 44 melainkan 46 penduduk 
usia nonprodukif (terdiri atas 35 penduduk muda berusia 0-14 tahun 
dan 11 penduduk lansia). Kedua, rentang waktu rasio ketergantungan 
mencapai titik terendah ternyata lebih pendek. Berdasarkan UN Wor-
ld Population Prospects (2002) diperkirakan rasio ketergantungan akan 
mencapai titik terendah selama kurun 2020-2030. Periode tersebut di-
kenal dengan istilah the window of opportunity.

Setelah itu rasio ketergantungan akan naik kembali akibat me-
ningkatnya proporsi penduduk lanjut usia (lansia). Namun proyeksi 
penduduk oleh Lembaga Demografi FEUI dengan menggunakan basis 
data Sensus Penduduk 2010 justru menunjukkan, rasio ketergantung-
an akan mencapai titik terendah hanya selama periode 2020-2025. Ini 
lebih pendek 5 tahun dari perkiraan sebelumnya. Tentunya manfaat 
ekonomi yang diperoleh dari perubahan struktur umur penduduk ti-
dak sebesar yang diharapkan. Setelah tahun 2025, rasio ketergantung-
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an akan naik terus dan kembali mencapai angka 51 pada tahun 2050 
(sama dengan 2010).

Ada dua penyebab bonus demografi tak sesuai harapan. Penyebab 
pertama, asumsi angka kelahiran (fertilitas) 1,89 anak per perempuan 
di tahun 2030 yang digunakan dalam UN World Population Prospec-
ts (2002) sulit tercapai. Berdasarkan tren fertilitas yang ada, Lembaga 
Demografi FEUI memperkirakan bahwa di tahun 2030 angka kelahir-
an “hanya” dapat turun menjadi 2,15 anak per perempuan. Berarti, 
jumlah kelahiran lebih tinggi daripada perkiraan sebelumnya. Dam-
paknya, jumlah penduduk usia nonproduktif dari kelompok usia muda 
(0-14 tahun) juga akan lebih banyak daripada yang diproyeksikan se-
belumnya. Apalagi angka kelahiran total (TFR) hasil Survei Demografi 
dan Kesehatan 2012 (BPS) juga cenderung stagnan selama lima tahun 
terakhir, yaitu 2,6 anak per perempuan. Program Keluarga Berencana 
dalam beberapa tahun terakhir gagal mencapai targetnya. Penyebab 
kedua, kematian bayi pada 2030 kemungkinan lebih rendah diban-
dingkan asumsi UN World Population Prospects (2002): diperkirakan 
turun 18,9 per 1.000 kelahiran hidup. Lembaga Demografi FEUI me-
lihat tren bahwa angka kematian bayi bisa turun hingga 17 per 1.000 
kelahiran hidup di 2030. Penurunan angka kematian bayi bisa lebih ce-
pat daripada perkiraan sebelumnya. Dampaknya, usia harapan hidup 
akan lebih tinggi dibandingkan asumsi UN World Population Prospec-
ts (2002). Jumlah lansia meningkat lebih cepat dari perkiraan sehingga 
berkontribusi terhadap penambahan penduduk usia nonproduktif.

Perlu dicermati melesetnya potensi bonus demografi. Perubahan 
struktur penduduk menurut umur jelas memiliki arti penting bagi per-
ekonomian Indonesia. Angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk 
lansia akan lebih tinggi daripada perkiraan sebelumnya, menyebabkan 
rasio ketergantungan juga lebih tinggi dan the window of opportunity 
menjadi lebih pendek (2020-2025). Meskipun tampak sekilas rasio ke-
tergantungan terendah hanya meleset dari angka 44 jadi 46 per 100 
penduduk usia produktif, tetapi akan muncul konsekuensi yang tidak 
sederhana dari hal tersebut. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasio-
nal (SJSN) yang ditandai peresmian operasionalisasi Badan Penyeleng-
gara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2014—disusul BPJS 
Ketenagakerjaan pada 2015—akan mengandalkan iuran yang dibayar-
kan oleh peserta. Dengan menggunakan asas asuransi sosial, potensi 
iuran terbesar tentunya berasal dari penduduk usia produktif. Berarti 
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rasio ketergantungan yang lebih tinggi menyebabkan penduduk usia 
produktif akan menanggung beban penduduk usia nonproduktif yang 
lebih tinggi pula. Beban pembiayaan jaminan sosial yang harus di-
tanggung akan terus meningkat setelah tahun 2025, terutama akibat 
meningkatnya proporsi lansia. Tahun 2050, diperkirakan lebih dari 40 
persen penduduk usia nonproduktif termasuk dalam kategori lansia.

Pemerintah dan para pengambil kebijakan tak dapat mengabai-
kan konsekuensi ekonomi dari rasio ketergantungan yang lebih tinggi 
dibandingkan perkiraan sebelumnya. Perlu terobosan strategi, utama-
nya dalam kebijakan pengendalian kelahiran. Tanpa komitmen kebi-
jakan yang kuat, peluang manfaat dari bonus demografi akan terlewat-
kan begitu saja.

Salah satu upaya yang wajib diterapkan dalam pemerataan pem-
bangunan nasional adalah mencegah kecenderungan yang lazim di-
sebut dengan centremania.271 Apabila disimak yang terjadi beberapa 
waktu belakangan ini, tampak jelas betapa pemerintah dan swasta 
sangat gencar membangun di pusat pemerintahan, pusat kota, pusat 
bisnis: pokoknya yang serba pusat. Memang kawasan pusat itu jelas 
amat strategis, lengkap dengan segala macam sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan. Namun dampak negatif yang langsung terlihat ada-
lah meroketnya kesenjangan pertumbuhan antara pusat dan kawasan 
pinggiran. Kesumpekan, kesemrawutan, kepadatan berlebihan, kema-
cetan terjadi dan kian meningkat di kawasan pusat kota. Karena keba-
nyakan para petinggi kota Jakarta pada masa silam mengidap sindrom 
centremania, segala macam fungsi kota diemban Jakarta tanpa kecuali: 
pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat bisnis, pusat perindus-
trian, pusat perbelanjaan. Hanya pusat-pusat permukiman dan peru-
mahan yang disebar ke daerah-daerah belakangnya, seperti Bogor, De-
pok, Tangerang, dan Bekasi. Tak bisa dihindari: permukiman dan kota 
baru di seputar Jakarta lebih berfungsi sebagai bedroom community, 
sedangkan segala macam lapangan kerja dan fasilitas perkotaan tetap 
menumpuk di Jakarta. Akibatnya, jika diibaratkan sebagai manusia, 
kota Jakarta sudah mengidap obesitas alias kegemukan berlebihan se-
hingga sangat lamban untuk bergerak. Bahkan ada yang berani mem-
prediksi bahwa 5 tahun mendatang Jakarta akan macet total.

Pada masa depan sangat dianjurkan agar kecenderungan centre-

271 Ibid.
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mania diubah total dengan konsep pembangunan yang disebut poly-
centric development272, atau multiple centre development, dengan fokus 
pada aneka ragam pusat pertumbuhan yang tersebar di pelosok Nu-
santara.

Pola pembangunan nasional yang tak merakyat, tidak merata, dan 
tidak berpihak kepada masyarakat miskin—dengan akibat ketimpang-
an antardaerah dan antara kota dan desa—itu terutama disebabkan 
keserakahan para petinggi dan penentu kebijakan yang kurang peka 
melihat kesengsaraan mayoritas rakyatnya. Padahal, sudah cukup 
lama dikumandangkan kaidah pembangunan yang lebih memper-
hatikan kepentingan rakyat, melestarikan keseimbangan lingkungan, 
demi pertumbuhan nasional yang sehat. Jadi, ke depan, kaidah pem-
bangunan nasional mesti lebih fokus berpihak kepada masyarakat mis-
kin. Tanpa ada perubahan sikap, mental, dan moral para tokoh elite di 
puncak kekuasaan yang selama ini tampak bergelimang nafsu duniawi, 
serakah, dan tamak, pemerataan pembangunan nasional hanya akan 
tetap tinggal sebagai mimpi, yang tak akan pernah terejawantahkan.

Pembangunan nasional yang merakyat dan betul-betul berpihak 
kepada masyarakat miskin sesungguhnya salah satu amanah penting 
demi keberlanjutan pembangunan nasional. Perlu dipikirkan imple-
mentasi 10 prinsip pembangunan berkelanjutan. Kesepuluh prinsip 
itu adalah, pertama, equity, yaitu kesetaraan alias pemerataan aset 
dan akses pembangunan, baik secara geografis maupun demografis. 
Kedua, environment, yaitu keserasian lingkungan atau keseimbangan 
ekologis. Ketiga, employment atau tersedianya lapangan kerja dan per-
tumbuhan ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Keempat, 
empowerment atau pemberdayaan segenap lapisan masyarakat tanpa 
kecuali. Kelima, engagement, yaitu pelibatan pihak swasta atau dunia 
usaha dalam pembangunan. Keenam, enforcement atau penegakan 
hukum, yang dijalankan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. 
Ketujuh, enjoyment, yakni agar rakyat merasa nyaman dan betah ting-
gal di lokasi masing-masing, di kota ataupun di desa. Kedelapan, ener-
gy conservation atau hemat energi dengan prinsip ramah lingkungan 
sesuai dengan gerakan hijau. Kesembilan, ethics of development atau 
etika dalam pembangunan, menghindari aneka jenis egoisme yang 
hanya mengutamakan kepentingan sendiri. Kesepuluh, esthetics atau 

272 Ibid.
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keindahan lingkungan untuk menciptakan rasa tempat, sense of place 
atau genius loci.

Dalam bidang perkotaan, Bappenas sudah merumuskan dalam 
draf Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional tentang seluk-beluk 
keberlanjutan perkotaan di Tanah Air. Ini sudah merupakan salah satu 
langkah maju, yang seyogianya dikembangkan lebih luas dalam aras 
pembangunan nasional secara makro. Kiranya perlu direnungkan pe-
san Nelson Mandela (alm) yang dikutip Majalah Time edisi 23 Desem-
ber 2013, “Kemiskinan itu tak alamiah, melainkan buatan manusia, 
jadi bisa diatasi asal ada kemauan politik yang kuat. Diawali oleh elite 
tertinggi pemerintah pusat, diikuti oleh jajaran di bawahnya, dan didu-
kung penuh oleh masyarakat luas.”

Kebijakan untuk mencukupi ketersediaan pangan, dalam hal ini 
daging, merupakan objek pengamatan yang menarik bagaimana hu-
kum gagal dimanfaatkan untuk fasilitasi ketersediaan hak-hak rakyat 
akan pangan. Kementerian Pertanian telah menyatakan keinginannya 
membuka peluang impor dari dua negara pengekspor utama ternak 
dan daging sapi, Brasil dan India. Hal ini karena khawatir terjadi mo-
nopoli perdagangan mengingat pasokan hanya dibatasi pada dua ne-
gara: Australia dan Selandia Baru. Pernyataan ini kemudian diperkuat 
Menteri Perdagangan, dipicu kasus penyadapan oleh Australia. Mulai 
awal tahun 2014, pemerintah akan mencari alternatif pemasok ternak 
hidup dan daging sapi, selain Australia. Rencana itu sah-sah saja dili-
hat dari kacamata ekonomi, tetapi dampak kesehatan hewan tak bisa 
begitu saja diabaikan.

Satu-satunya penghalang impor adalah pemberlakuan sistem 
negara bebas penyakit dan bukan zona bebas seperti tertuang dalam 
UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemerin-
tah dan DPR berupaya melakukan percepatan dengan merevisi UU 
ini. Mampukah populasi ternak diamankan dari ancaman masuknya 
kembali penyakit mulut dan kuku (PMK)? Padahal, pemberantasan pe-
nyakit hewan menular ini baru berhasil setelah 100 tahun berjangkit di 
negeri ini.

Tak terelakkan, dampak PMK menyebabkan pasar ternak dan da-
ging dunia terbelah menjadi dua kelompok. Pertama, pasar yang dimi-
liki negara bebas PMK, dan kedua, pasar negara di mana PMK masih 
berjangkit endemik. Hampir semua negara endemik ada di Asia, Afrika, 
dan Amerika Selatan.
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Banyak negara tak mengimpor sapi hidup ataupun daging segar, 
dingin, atau beku dari negara endemik PMK. Akibatnya, banyak negara 
endemik (terutama negara berkembang dan miskin) tersisih dari per-
dagangan dunia sebab suplai ternak dan daging terbatas hanya dari 
negara maju.

Tak banyak negara maju yang mampu mengekspor sapi hidup. 
Indonesia merupakan pasar sapi hidup terbesar bagi Australia mes-
ki Australia sendiri hanya negara pengekspor peringkat ketiga dunia. 
Brasil dan India berpopulasi sapi terbesar: 189 juta dan 187 juta ekor. 
Diikuti China (lebih dari 100 juta ekor), Amerika Serikat (lebih dari 90 
juta ekor), Australia (28,5 juta ekor), dan Selandia Baru 3,69 juta ekor.

Australia, Brasil, dan AS secara tradisional merupakan negara uta-
ma pengekspor daging sapi. Lima besar eksportir daging sapi adalah 
India, Australia, Brasil, AS, dan Selandia Baru. India mengambil alih ke-
dudukan Australia sebagai eksportir terbesar pada tahun 2012. Selain 
akses pasar, PMK juga memengaruhi harga. Harga daging dari negara 
bebas, seperti AS, Kanada, Australia, Jepang, dan Selandia Baru, lebih 
tinggi daripada negara endemik. AS mengimpor daging sapi dari Aus-
tralia dengan harga premium 30 persen lebih tinggi daripada daging 
sapi asal negara tertular.

Ketentuan UU No. 18/2009 yang membolehkan impor dari zona 
bebas penyakit telah dianulir melalui Putusan MK pada 2012.273 Dalam 
amar putusannya, MK menilai frasa “Unit usaha produk hewan pada 
suatu negara atau zona” dalam Pasal 59 ayat (2);, frasa “Atau kaidah 
internasional” dalam Pasal 59 ayat (4), kata “dapat” dalam Pasal 68 ayat 
(4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

273 Alasan pemerintah dan DPR bahwa pendekatan zone based membuat Indonesia tidak leluasa mengimpor 
daging (dan sapi) dari berbagai negara di dunia tidak pada tempatnya. Langkah pemerintah-DPR ini bisa 
menghancurkan industri ternak domestik. Beleid zone based memungkinkan Indonesia mengimpor daging 
(dan sapi) dari wilayah tertentu meskipun negara tempat wilayah itu belum bebas PMK. Mengimpor daging 
(dan sapi) dari negara yang belum bebas PMK sebetulnya sama dengan menantang bahaya. Pemerintah 
melalui Permentan No. 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau 
olahannya ke dalam wilayah Indonesia mengisyaratkan daging olahan dari negara yang belum bebas PMK 
dapat masuk ke Indonesia. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro 
mengatakan, Permentan No. 84/2013 terutama Pasal 9 menyebutkan,  daging olahan dapat dimungkinkan 
berasal dari negara yang belum bebas PMK dengan syarat bahan baku daging harus melalui pemanasan 
minimal 80 derajat Celsius selama 2-3 menit, sudah dilayukan sehingga pH menjadi 5,5 dan sudah dihilangkan 
limfoglandulanya. Ketentuan serupa sudah pernah ditetapkan melalui SK Menteri Pertanian No. 260/1986, 
Permentan No. 64/2007 jo. No. 27/ 2007, dan jo. No. 61/2007 tentang Persyaratan Pemasukan Karkas, Daging, 
dan Jeroan dari Luar Negeri. Juga prinsip kehati-hatian dalam Resolusi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia 
(OIE) No. XVIII/2008.
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Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Permohonan ini diajukan oleh banyak pihak pada 2009 lalu. Se-
bagai pemohon, antara lain Perkumpulan Institute For Global Justice 
(IGJ), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Gabungan Ko-
perasi Susu Indonesia (GKSI), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan 
Indonesia (WAMTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agra-
ria (KPA), dan beberapa peternak. Dalam gugatannya, para pemohon 
memang menginginkan agar MK meninjau Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 
ayat (2) berkaitan dengan frasa “unit usaha produk hewan pada sua-
tu negara atau zona”, dalam Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frasa 
“atau kaidah internasional” dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata 
“dapat”. Sebab, redaksional di pasal-pasal tersebut diduga kuat berten-
tangan dengan UUD 45.

Menurut para pemohon, Undang-Undang Peternakan dan Kese-
hatan Hewan khususnya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) frasa “unit 
usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”, dalam ayat (4) 
frasa mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional dan Pasal 68 
ayat (4) “Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otori-
tas veteriner”, melanggar konstitusi dan merugikan rakyat Indonesia. 
Lahirnya pasal ini mengabaikan prinsip kedaulatan ekonomi, perlin-
dungan, rasa aman dan keberlangsungan hidup rakyat Indonesia seba-
gaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. 

Bunyi lengkap Pasal 59 itu sebagai berikut “Produk hewan segar 
yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indone-
sia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit 
usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu nega-
ra yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk 
hewan”. Menurut penggugat, selama ini Indonesia hanya melakukan 
impor dengan pendekatan negara bukan zona dalam suatu negara.

Salah satu hal yang menjadi keberatan peternak dengan pemberla-
kuan sistem zona adalah negara Indonesia akan dimanfaatkan oleh be-
berapa negara yang mempunyai zona bebas sebagai pintu keluar bagi 
daging-daging murah dari zona yang belum bebas PMK dan harga yang 
sangat murah. Masuknya daging murah dari berbagai negara yang be-
lum bebas dari penyakit hewan menular utama (PHMU) akan memu-
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kul usaha peternakan sapi rakyat karena harga yang sangat rendah.
Sebenarnya, pemohon juga meminta agar ketentuan Pasal 44 ayat 

(3) UU 18/2009 mengenai kompensasi bila dilakukan tindakan depo-
pulasi. Para penggugat menilai ketentuan ini menunjukkan Pemerin-
tah tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat ketidakmampuannya 
mengendalikan penyakit hewan menular berbahaya dan mengabaikan 
hak rakyat/Pemohon/peternak atas ganti rugi yang merupakan hak 
tindakan depopulasi. 

Namun untuk Pasal 44 ayat (33) ini, MK tidak mengabulkannya. 
Menurut Mahkamah, depopulasi terhadap hewan yang positif terjang-
kit penyakit hewan merupakan tindakan Pemerintah untuk mencegah 
penularan penyakit hewan terhadap hewan yang masih sehat, bahkan 
untuk menghindari penularan kepada manusia. Tindakan Pemerintah 
seperti itu adalah dalam rangka melindungi hewan, masyarakat Indo-
nesia, serta kesehatan masyarakat Indonesia. Selain itu hewan yang 
sudah positif terjangkit penyakit hewan, tanpa depopulasi tetap tidak 
akan membantu pemiliknya oleh karena pada akhirnya hewan terse-
but akan mati dan membahayakan hewan lain dan orang-orang di se-
kitarnya.

Padahal, perlu dicermati, masuknya PMK tak hanya lewat perda-
gangan resmi dari negara atau zona bebas PMK saja. Pintu masuk yang 
sulit dikendalikan dan paling berpeluang untuk kembalinya PMK jus-
tru lewat daging impor selundupan.

Pada dasarnya, sistem zona bebas tidak melanggar kaidah teknis 
dan sejalan dengan standar Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). 
Bila akan dilakukan impor dari zona bebas, wajib dijalankan upaya mi-
tigasi risiko sampai ke tingkat perdagangan yang aman.274 Zona bebas 
bukan suatu konsep yang tak dikenal dalam dunia kesehatan hewan 
Indonesia. Kita mengakui secara resmi daerah bebas rabies, atau dae-
rah bebas brucellosis yang merupakan perwujudan konsep itu. 

Adanya zona bebas justru menguntungkan dilihat dari konteks 
pemberantasan penyakit hewan menular sebab bisa dilakukan progre-
sif. Perdagangan bisa tetap dilakukan tanpa harus menunggu sampai 
seluruh wilayah negara dinyatakan bebas. Namun dampak adanya 

274 Menurut hasil Tim Analisis Risiko Independen (TARI) yang dibentuk Kementerian Pertanian (2008), 
impor daging tanpa tulang dari zona bebas tanpa vaksinasi risikonya amat sangat rendah (extremely low), 
sedangkan dari zona bebas vaksinasi risikonya sangat rendah (very low). Ini menunjukkan, meskipun impor 
didatangkan dari zona bebas PMK tanpa vaksinasi sekalipun, pada hakikatnya risikonya masih tetap ada.
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zona bebas: perlu anggaran mempertahankan status bebas itu, teruta-
ma surveilans dan tindak karantina.

Ancaman global PMK saat ini akan terus berlanjut. PMK meng-
hancurkan ekonomi, sosial, dan lingkungan di banyak negara maju 
dan berkembang. Dampak ekonomi terutama akibat kehilangan pro-
duktivitas ternak yang tinggi, gangguan sejumlah aktivitas di bidang 
pertanian, industri dan sosial, bahkan mengarah pada ancaman suplai 
pangan.

Dalam hal ini, OIE mengklasifikasi status bebas PMK menjadi 5 
status: (i) negara bebas tanpa vaksinasi, (ii) negara bebas dengan vaksi-
nasi, (iii) zona bebas tanpa vaksinasi, (iv) zona bebas dengan vaksinasi, 
dan (v) kompartemen bebas tanpa vaksinasi. Dari 178 negara anggo-
ta OIE, hanya 66 negara dinyatakan sebagai negara bebas PMK tanpa 
vaksinasi. Hanya satu negara bebas dari vaksinasi: Uruguay. Sepuluh 
negara memiliki zona bebas tanpa vaksinasi adalah Argentina, Bolivia, 
Botswana, Brasil, Kolombia, Malaysia, Moldova, Namibia, Peru, dan 
Filipina. Enam negara memiliki zona bebas dengan vaksinasi: Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Kolombia, Peru, dan Turki. Selebihnya, 95 negara, di 
Asia, Timur Tengah dan Afrika masih dinyatakan tertular PMK. 

Implikasi penetapan status bebas PMK itu menyebabkan tidak ada 
akses pasar untuk peternak sapi dan kerbau di wilayah yang tak ter-
masuk dalam klasifikasi di atas. Mengingat penyebaran paling umum 
terjadi lewat jalur perdagangan ternak hidup, risiko PMK akan mening-
kat apabila mengimpor sapi potong, perah ataupun bibit dari negara 
tertular ataupun dari negara yang punya zona bebas.275 

Konsekuensi biaya pemberantasan apabila PMK masuk kembali 
ke Indonesia akan sangat mahal. Dengan status bebas PMK, Indonesia 
dapat mengimpor daging beku dari zona bebas dengan syarat teknis 
sesuai dengan standar OIE. Virus PMK sulit bertahan dalam daging, bi-
asanya mengalami inaktivasi 24-72 jam setelah penyembelihan.

Sistem cegah masuknya PMK harus ada.276 Lembaga kesehatan 

275 Sanitasi di Indonesia meliputi peningkatan kemampuan teknis dan fasilitas diagnostik karantina; pengu-
atan sistem kesehatan hewan; peningkatan kemampuan teknis dan fasilitas laboratorium untuk pengujian 
PMK; surveillance dan monitoring di wilayah distribusi daging impor; sosialisasi dan simulasi kesiapsiagaan 
darurat veteriner dari bahaya PMK; penyediaan dana tanggap darurat PMK siap pakai; pembatasan jumlah 
impor daging beku tanpa tulang; sertifikasi, audit, dan pengawasan fasilitas usaha (cold storage, dan sebagai-
nya); peningkatan sistem pengawasan peredaran daging; serta peningkatan pengetahuan dan kepedulian 
masyarakat atas penanganan limbah daging sesuai aturan.

276 Impor daging dari zona belum bebas PMK amat berisiko karena sistem dan infrastruktur di Indonesia 
masih banyak loop hole. Pertama, sistem kesehatan hewan lemah, terutama tak ada garis komando langsung 
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hewan belum mampu mengantisipasi dan mencegah tuntas kemung-
kinan masuknya kembali PMK. Status bebas PMK sudah lebih dari 22 
tahun sejak diakui OIE pada 1990. Keahlian mengenai penyakit ini ha-
rus disegarkan kembali dan dikembangkan terus. Pemerintah harus 
memperkuat kemampuan diagnosis lapangan bagi dokter hewan di 
seluruh Indonesia, terutama yang bertugas di daerah berisiko tinggi di 
perbatasan dan padat ternak.

Pendekatan instrumentalis fokus kepada persoalan bagaimanakah 
hukum dan lembaga-lembaga hukum memengaruhi kinerja pemba-
ngunan. Para pakar ekonomi berpendapat bahwa pengadilan akan me-
mengaruhi pendapatan ekonomi. Jauh di masa lampau Adam Smith 
berujar bahwa “suatu pengadilan yang bagus” bersama-sama dengan 
pajak dan perdamaian, menjadi hal yang diperlukan untuk mencapai 
kemakmuran suatu negara.277 Walaupun demikian, para pakar berpen-
dapat bahwa mengelola pengadilan merupakan sesuatu yang berbeda 
dibandingkan dengan pembangunan. 

Manakah yang lebih penting: melindungi hak kepemilikan, me-
negakkan kontrak, mengawasi pemerintah dari perbuatan menyim-
pang, atau menjamin Rule of Law? Sebuah laporan Bank Dunia tahun 
2002 mengatakan bahwa pendapatan dan Rule Of Law—termasuk di 
dalamnya perlindungan kekayaan, kepatuhan kepada peraturan, dan 
peradilan, merupakan hubungan yang sangat penting.278 Laporan yang 
serupa mengatakan bahwa akibat ketiadaan mekanisme untuk me-
negakkan kontrak telah melemahkan pertumbuhan perusahaan dan 
institusi keuangan, yang berarti menunjukkan keterkaitan antara in-
dependensi pengadilan dan ekspansi perdagangan.279 Kajian yang lain 
menunjukkan adanya hubungan antara perlindungan kreditur dengan 

dari pusat ke daerah dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit. Kedua, dana tanggap 
darurat tak tersedia tiap saat. Ketiga, kemampuan teknis dan fasilitas diagnostik untuk mendeteksi virus PMK 
pada hewan dan produk hewan di karantina di pelabuhan pemasukan belum ada. Keempat, laboratorium 
diagnostik untuk mendeteksi virus PMK dengan kemampuan teknis dan fasilitas yang memadai belum 
tersedia. Alasan pemerintah-DPR bahwa beleid country based membatasi Indonesia mendapatkan pasokan 
daging dan sapi dari berbagai negara di dunia tidak pada tempatnya. Lihat: Khudori, “Revisi UU Peternakan 
dan Swasembada Daging”, Koran Sindo, 3 Desember 2013.

277 Dikutip dari R. Messick, “Judicial Reform and Economic Devleopment: A Survey of the Issues”, The World 
Bank Research Observer, Vol. 14, No. 1 (February 1999), hlm. 117-136.

278 World Bank, World Development Report 2002: Building Institutions for Markets, Washington D.C., The 
World Bank.

279 Arne Bigsten et al., “Contract facilities and dispute resolution”, The Journal of Development Studies, vol 
36, No. 4 (2000), hlm. 1-37.
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penanaman modal.280

Jika reformasi hukum tidak memengaruhi investasi asing, maka 
menyebabkan kesejahteraan yang berbeda-beda bagi penduduk pada 
umumnya. Misalnya, di Asia menunjukkan bahwa pemberdayaan hu-
kum dapat meningkatkan keadaan orang miskin dan bahwa masyarakat 
sipil yang dinamis, dan hukum yang melindunginya, menjadi penting 
untuk strategi pemberdayaan hukum.281 Menurut penulis, dalam imple-
mentasinya, pemberdayaan hukum itu secara teknis harus dirumuskan 
atas dasar kemauan politik untuk melindungi rakyat, termasuk dalam 
mengatasi kesenjangan dalam kancah perdagangan internasional.

Konferensi World Trade Organization (WTO) di Bali, Indonesia be-
berapa waktu yang mengonfirmasikan pentingnya perlindungan terse-
but. Di luar dugaan, Konferensi Tingkat Menteri IX WTO di Bali akhirnya 
berhasil menyepakati Paket Bali. Dirjen WTO Roberto Azevedo dan Ke-
tua Konferensi WTO yang juga Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan 
bungah. Setelah macet 12 tahun tanpa hasil, sebagian agenda Putaran 
Doha bisa diselesaikan. Roberto dan Gita yakin hasil ini akan mengem-
balikan kepercayaan 160 anggota WTO tentang pentingnya kerja sama 
multilateral.

Paket Bali berisi tiga hal: fasilitas perdagangan, paket pembangun-
an untuk negara kurang berkembang, dan pertanian. Dua paket per-
tama mulus disetujui. Perundingan paling alot terjadi pada agenda 
pertanian. Dimotori India, kelompok G-33 yang dipimpin Indonesia 
mendesakkan penaikan subsidi pertanian, dari 10 persen menjadi 15 
persen tanpa batas waktu. Sekitar 40 persen dari 1,2 miliar penduduk 
India bekerja di pertanian dan terancam kelaparan. India berkepen-
tingan menjamin hak pangan warga tanpa diatur-atur WTO.

Dimotori AS, negara-negara maju menentang India. Argumennya, 
subsidi untuk memperkuat cadangan pangan mendistorsi pasar jika 
merembes. Usulan India akhirnya disetujui jadi bagian Paket Bali de-
ngan peace clause empat tahun. Setelah itu dijanjikan ada solusi per-
manen. Pertanyaannya, benarkah negara berkembang diuntungkan 
Paket Bali? Benarkah Paket Bali mencerminkan free and fair trade? Bi-
sakah negara berkembang memanfaatkan 1 triliun dollar AS yang dido-

280 Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, d a n  Robert W. Vishny “Legal Determinants 
of External Finance”, Journal of Finance, Vol. 52, No. 3, 1997, hlm. 1131-1150.

281 Lihat: Stephen Golub dan Kim McQuay, “Legal Empowerment: Advancing Good Governance and Poverty 
Reduction”, Law and Policy Reform at the Asian Development Bank. Manila: Asian Development Bank 2001.
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rong perdagangan dunia?
Paket Bali sejatinya tidak mengubah apa-apa. Negara maju tetap 

pada wajahnya yang lama: banyak menuntut tetapi pelit memberi. Per-
tama, peace clause 4 tahun sejatinya hanyalah omong kosong. Itu kare-
na hasil negosiasi dengan tenggat 4 tahun tersebut telah ditukar (trade 
off) dengan fasilitas perdagangan yang akan meliberalisasi secara luas 
pasar di negara-negara berkembang. Lagi pula, skema peace clause 
hanya berlaku untuk cadangan pangan, bukan untuk yang lain. Janji 
solusi permanen juga tak jelas bagaimana wujudnya dan kapan akan 
diberlakukan? Boleh jadi, 4 tahun lagi negara maju berganti taktik.

Kedua, Paket Bali mencerminkan tetap berlanjutnya diskriminasi. 
Menurut WTO, dengan mengamini argumen AS, subsidi guna memper-
kuat cadangan pangan mendistorsi perdagangan. Di lain pihak, subsi-
di pangan dan pertanian di negara-negara maju tetap dibolehkan oleh 
WTO. Ini tecermin dari tetap dilegalkannya subsidi ekspor dan dukung-
an domestik yang oleh WTO dimasukkan dalam Green Box, Blue Box, 
dan de minimis.

Ketiga, inti Paket Bali tetap berfokus pada akses pasar (market ac-
cess). Ini tecermin dari disetujuinya poin-poin dalam fasilitas perda-
gangan. Isu ini memang eksklusif milik negara-negara maju. Dengan 
disetujuinya poin fasilitas perdagangan, lewat WTO negara-negara 
maju bisa mendesak dibangunnya sejumlah fasilitas seperti kepabea-
nan, pelabuhan, dan perizinan serta fasilitas pengukuran kesehatan di 
negara berkembang. Itu semua memakan biaya besar. Padahal, fasili-
tas ini tak lain untuk melancarkan lalu lintas barang impor di negara-
negara berkembang. Impor bakal membanjir, termasuk ke Indonesia.

Janji negara-negara berkembang akan menikmati kue ekonomi 
yang didorong oleh perdagangan dunia hanya janji surga. Dengan 
pelbagai standar teknis internasional dan asal barang, persyaratan 
lingkungan dan kesehatan di negara-negara maju akan cukup efektif 
membendung masuknya aneka produk dari negara berkembang. Se-
lain pelbagai hambatan new non-tariff barrier itu, negara maju juga 
memberlakukan tarif eskalasi untuk sejumlah produk olahan. Dengan 
cara itu, sulit produk negara berkembang menembus pasar negara 
maju. Negara maju hanya tertarik membuka pasar bahan baku.

Menurut sebuah studi Bank Dunia, skenario Putaran Doha hanya 
memberikan keuntungan kepada negara-negara maju. Menurut Bank 
Dunia, negara-negara berkembang hanya memperoleh sekitar 16 mili-
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ar dollar AS, sementara negara-negara maju mendapatkan keuntungan 
hingga 96 miliar dollar AS sampai 2015. Yang paling diuntungkan ada-
lah korporasi. Menurut World Trade Report 2013, “80 persen ekspor AS 
dikuasai satu perusahaan besar, 85 persen ekspor Eropa ada di tangan 
10 persen eksportir besar, dan 81 persen ekspor terkonsentrasi pada 
5 perusahaan ekspor di negara berkembang”. Jadi, Paket Bali adalah 
kemenangan korporasi.

Keempat, Paket Bali menegaskan adanya dua dunia di belahan 
bumi: utara yang makmur dan kaya serta selatan yang miskin dan me-
larat. Ada negara berpendapatan per kapita lebih dari 40.000 dollar AS, 
tetapi jumlah penduduk yang pendapatan per kapita 1.000 dollar AS 
per tahun atau kurang amat banyak. Lebih dari 1,2 miliar orang atau 
satu dari setiap lima penduduk dunia harus hidup dengan 1 dollar AS 
per hari atau kurang. Mereka miskin, kurang gizi, rentan terhadap ben-
cana dan gejolak, serta akses terhadap kesehatan dan pendidikan ren-
dah. Negara-negara ini masih bergulat dengan persoalan kebutuhan 
dasar.

Di sisi lain, negara-negara maju yang telah mencapai tahapan 
tertinggi dari pembangunan industri, jasa, dan perdagangan terus 
melakukan ekspansi pasar guna menghindari stagnasi ekonomi. Ne-
gara-negara ini terus mengejar kemajuan tiada henti, tanpa mau tahu 
pelbagai masalah yang membelit negara-negara berkembang dan 
miskin: rendah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber 
daya manusia, serta lemah akses pasar dan modal. Apakah demikian 
ini yang dinamakan perdagangan bebas yang bukan hanya free, mela-
inkan juga fair trade?

Yang amat disesalkan adalah peran Indonesia. Sebagai tuan ru-
mah, Indonesia lebih banyak mendorong Paket Bali agar segera (bisa) 
disepakati. Sebagai Ketua G-33, posisi Indonesia juga “abu-abu”. Tak 
jelas kepentingan nasional yang diperjuangkan. Sebagai tuan rumah, 
di mata dunia luar Indonesia akan dipuji WTO dan korporasi karena te-
lah berhasil memfasilitasi terus berlanjutnya mesin ekonomi WTO dan 
perputaran kapital mereka. Di dalam negeri, Indonesia kembali menu-
ai kecaman karena tak gigih membela kepentingan nasional. 

Contoh yang lain betapa kadang-kadang hukum gagal untuk dike-
depankan dalam mendorong perekonomian adalah kasus pelarangan 
eskpor mineral mentah. Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Ape-
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mindo) menolak pelarangan ekspor mineral mentah.282

Program hilirisasi tambang ini merupakan amanat UU No. 4/2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 7/2012 tentang Pening-
katan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemur-
nian Mineral. Kedua peraturan perundang-undangan itu memaksa 
semua perusahaan tambang mendirikan pabrik pengolahan sendiri, 
apakah berupa pabrik peleburan ataupun pengolahan sendiri, atau 
memberi kesempatan bagi investor lain mendirikan pabrik pengolah-
an seperti itu.

Padahal, sifat dan hakikat antara satu dan lain jenis hasil tambang 
sangat berbeda. Karena tidak dirancang dengan perhitungan ekono-
mis, melawan struktur pasar internasional, dan terbatasnya kapasitas 
pabrik pengolahan di dalam negeri yang dapat mengolah hasil tam-
bang, maka sangat dicemaskan bahwa kedua aturan itu menjadi men-
jadi macan ompong belaka. Kedua aturan itu bukan dibuat ahli ekono-
mi pertambangan yang baik.

Tidak jelas apakah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
mengoordinasikan kebijakan larang ekspor itu dengan mitra kerjanya 
di kementerian dan instansi lain, seperti Kementerian Keuangan, Ke-
menterian Dalam Negeri, serta Bank Indonesia. Mereka yang menen-
tang melihat, dalam kondisi ekonomi yang sulit dewasa ini, larangan 
ekspor mineral mentah akan makin menurunkan penerimaan negara 
dari royalti dan berbagai jenis pajak yang mengganggu APBN. Dae-
rah produsen hasil tambang yang tadinya kaya raya kini sudah mulai 
megap-megap karena penurunan penerimaannya dari sektor pertam-
bangan. Nilai tukar rupiah akan terus melemah karena berkurangnya 
penerimaan devisa ekspor, kiriman TKI, maupun pemasukan modal 
asing jangka pendek.

Selain itu, tanpa adanya larangan ekspor perusahaan tambang dan 
perkebunan pun, kita sudah menderita akibat dari penurunan tingkat 
harga komoditas primer di pasar internasional yang sangat drastis, se-
kitar 40 persen, sejak akhir 2011. Larangan ekspor akan membuat har-
ga komoditas primer makin rendah di pasar dalam negeri. Larangan 
ekspor dikhawatirkan juga akan membuat citra Indonesia sebagai pe-
masok tak dapat diandalkan sehingga merangsang pembeli beralih ke 

282 Kompas, 28 Desember 2013.
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negara penghasil lainnya, seperti Australia, Papua Niugini, New Cale-
donia, Mongolia, Rusia, atau negara-negara di Amerika Latin dan Afri-
ka. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan menyebabkan 
tak adanya kepastian usaha bagi investasi di sektor pertambangan yang 
beroperasi dalam jangka panjang.

Aturan hilirisasi hasil tambang di atas dibuat pada saat puncak ke-
naikan tingkat harga komoditas primer terjadi, termasuk hasil pertam-
bangan, selama 2000-2011. Namun kebijakan itu diimplementasikan 
pada saat yang salah, yakni setelah harga-harga meluncur turun secara 
drastis mulai akhir 2011. Selama 2008-2011 saja, ekspor konsentrat ni-
kel naik 11 kali lipat, nilai ekspor bauksit 5 kali lipat, dan nilai ekspor 
nikel 8 kali lipat.283

Hal yang sama juga terjadi pada harga komoditas pertanian, se-
perti minyak kelapa sawit, cokelat, dan karet. Kedua aturan itu dibuat 
berdasarkan asumsi bahwa tingkat harga hasil tambang akan terus me-
ningkat 1 persen setahun dan biaya pendirian pabrik pengolahan naik 
2 persen. Karena dirangsang tingkat keuntungan yang tinggi, tadinya 
banyak investor yang tertarik berinvestasi di sektor pertambangan dan 
perkebunan pada masa boom tersebut. Teknologi yang diperlukan un-
tuk pertambangan batubara juga sangat sederhana seperti penggalian 
gunung kapur di Purwakarta atau pasir lava letusan Gunung Merapi di 
Kali Code, Yogyakarta, yang cukup bermodalkan sekop, pacul, dan otot.

Penyebab boom komoditas primer selama ini ialah adanya per-
tumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, rata-rata 9-10 persen setahun 
di China sejak Deng Xiaoping meliberalkan ekonominya pada 1987 dan 
India melakukan hal sama mulai 1992. Modernisasi, mekanisasi, moto-
risasi, ataupun pembangunan infrastruktur yang tumbuh pesat di ke-
dua negara memerlukan sumber energi serta segala macam jenis hasil 
tambang. Rakyatnya yang semakin makmur menuntut kualitas makan-
an yang lebih baik, termasuk minyak goreng dan hasil laut dari Indo-
nesia. Motor penggerak pertumbuhan ekonomi China adalah investasi 
dan ekspor yang tinggi. India mempromosikan jasa-jasa berbasis kom-
puter. Kedua negara sosialis itu, yang tadinya sangat anti pada modal 
asing, kini justru mengundangnya ikut menciptakan lapangan kerja di 
dalam negerinya sendiri, melakukan transfer teknologi, dan membuka 
pasar ekspor.

283 Anwar Nasution, “Larangan Ekspor Mineral Mentah”, Kompas, 10 Januari 2014.
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Penurunan harga komoditas primer terjadi pada saat yang bersa-
maan dengan peningkatan tingkat suku bunga pinjaman di pasar du-
nia akibat dimulainya pengurangan pembelian obligasi pemerintah 
dan surat berharga lainnya oleh bank sentral Amerika Serikat. Suntikan 
likuiditas melalui pembelian besar-besaran surat-surat berharga itu 
dikenal sebagai the quantitative easing (QE) yang telah menurunkan 
tingkat suku bunga hingga mendekati nol guna merangsang pengelu-
aran konsumsi dan investasi sektor swasta. Kombinasi kenaikan ting-
kat suku bunga dan penurunan harga komoditas primer yang meru-
pakan produknya akan menimbulkan masalah likuiditas, solvabilitas, 
ataupun kebangkrutan bagi perusahaan pertambangan dan perkebun-
an yang banyak meminjam di luar negeri.

Pabrik pengolahan atau peleburan hasil tambang bersifat padat 
modal dan padat energi sehingga memerlukan investasi modal ska-
la besar. Agar efisien, kapasitas pabrik itu harus besar dan memenu-
hi skala ekonomi minimal tertentu. Tenaga yang diperlukannya pun 
adalah yang memiliki pendidikan serta keterampilan tinggi. Selain 
itu, diperlukan infrastruktur yang baik, berupa transportasi darat dari 
tambang hingga pelabuhan, atau pabrik pengolahan serta pelabuhan 
laut, telekomunikasi serta pengolahan limbah agar tak mencemarkan 
lingkungan hidup. Pertanyaan, apakah investasi modal besar itu akan 
memberi nilai tambah memadai?

Semua persyaratan di atas tak bisa kita penuhi dewasa ini. Kita tak 
punya modal besar, keahlian teknologi, ataupun manajemen mendi-
rikan dan mengelola pabrik peleburan besar. PT Inalum membangun 
semua keperluannya, pembangkit tenaga listrik, jalan raya, pelabuh-
an, hingga kota baru, lengkap dengan rumah serta fasilitas sosial kar-
yawan. Bekerja sama dengan investor luar, PT Aneka Tambang hanya 
mampu membangun beberapa pabrik peleburan hasil tambang skala 
kecil yang digerakkan pembangkit tenaga listrik yang mahal.

Perhatikanlah tenaga-tenaga teknisi yang bekerja di sektor per-
tambangan kita. Karena kurangnya teknisi Indonesia, teknisi di sektor 
minyak pada umumnya berasal dari Texas dan Oklahoma, negara ba-
gian penghasil migas di AS. Tenaga teknis di pertambangan nonmigas, 
mulai dari Freeport di Papua hingga tambang emas Martabe di Batang-
toru, Sumatra Utara, didominasi warga Australia. Karena kurangnya 
pendidikan dan keterampilan, pada umumnya tenaga lokal berupa 
sopir dan petugas satpam.
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Perusahaan listrik PLN belum mampu memanfaatkan tenaga air 
dan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik. Biaya investasi pem-
bangkit listrik seperti itu memang mahal, tapi biaya operasinya sangat 
rendah. Itu sebabnya, perusahaan raksasa Jepang mau membangun 
tenaga listrik dengan memanfaatkan Air Terjun Sigura-gura di Sungai 
Asahan untuk melebur biji bauksit yang diimpornya, terutama dari 
Amerika Latin dan Australia.

Hasil olahan pabrik itu terutama diekspor ke pasar dunia. Proyek 
yang persis sama dengan Inalum ada di Brasil yang memanfaatkan te-
naga listrik dari Air Terjun Itaipu. Selama 30 tahun usia PT Inalum, PLN 
tak mampu memasang generator listrik yang berdampingan dengan 
milik PT Inalum untuk memanfaatkan kapasitas air terjun yang masih 
ada. Untuk mengelola PT Inalum, diperlukan ahli teknik prima, mana-
jer yang baik, ataupun ahli perdagangan kelas dunia yang tahu perda-
gangan internasional bijih bauksit dan hasil olahannya.

Tidak semua hasil tambang sama dengan bauksit yang lokasi pe-
nambangannya berjauhan dengan pabrik pengolahannya dan juga 
berjauhan dengan tempat pemasarannya atau pemanfaatannya. Tem-
pat yang berjauhan itu memerlukan biaya transportasi mahal. Ada be-
berapa jenis hasil tambang yang lebih ekonomis diolah di dekat tempat 
penambangannya dan ada pula yang lebih murah jika diproses di dae-
rah pemasarannya. Dengan menggunakan listrik tenaga air yang mu-
rah di berbagai pelosok negerinya, China telah mampu membangun 
beberapa pabrik peleburan hasil tambang, antara lain untuk mengolah 
biji tembaga dari Indonesia.

Dari segi ini, UU dan Permen Minerba di atas akan melawan hu-
kum ekonomi yang telah menentukan lokasi industri pengolahan dan 
pemrosesan bijih pertambangan dunia yang sudah ada dan memaksa-
nya pindah ke Indonesia. Apa kuasa kita sehingga dapat memaksakan 
relokasi seperti itu? Karena tak ada program pemerintah yang jelas, 
juga tak ada keterkaitan ke depan atau ke belakang industri tambang 
dan perkebunan di Indonesia. Perkebunan sawit tetap mengekspor mi-
nyak sawit mentah ke Malaysia untuk diolah lebih lanjut untuk mem-
peroleh nilai tambah lebih tinggi. Indonesia merupakan pasar permen 
cokelat buatan Malaysia yang bahan mentahnya berasal dari Sulawesi, 
Kalimantan, dan Sumatra.

Singapura memiliki refinery yang mengolah minyak mentah Indo-
nesia dan mengekspor minyak olahan kembali ke Indonesia. Semba-
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wang, BUMN negara itu, merupakan pemasok rigs minyak bumi laut 
dalam mulai dari Norwegia dekat Kutub Utara hingga Brasil dekat Ku-
tub Selatan. Sama dengan pada era Ibnu Sutowo di masa lalu, Perta-
mina sekarang ini lebih tertarik membangun real estate berupa gedung 
100 tingkat dan bukan refinery ataupun proyek yang berkaitan dengan 
minyak dan gas.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berencana melonggar-
kan aturan tersebut. Tindakan ini mengulang cerita lama satu dekade 
lalu saat pebisnis pertambangan berhasil mendikte Indonesia membu-
ka hampir 1 juta hektar hutan lindungnya menjadi kawasan tambang. 
Menjelang Pemilu 2004, pebisnis tambang berhasil membuat  DPR di 
Senayan mengamendemen pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan yang melarang pertambangan terbuka di hu-
tan lindung. Akibatnya, hampir 1 juta hutan lindung bisa dialihfungsi-
kan menjadi kawasan tambang dengan harga sewa lebih murah dari-
pada sepotong pisang goreng, yakni hanya Rp 300 per meter persegi.

Sektor pertambangan bagaikan panglima yang mendikte arah 
pembangunan. Jika sektor keruk ini masuk ke sebuah wilayah, fungsi 
lain hanya mendapat sisanya. Di kawasan-kawasan kaya bahan tam-
bang dan minyak dan gas bumi, rencana tata ruang wilayah (RTRW) 
yang semestinya menjadi panduan pembangunan sebuah kawasan, 
tak berlaku bagi para pebisnis tambang.

Hal ini dapat dilihat dengan kasus Jawa Timur. Sekitar 40 persen 
wilayah Jawa Timur dikuasai oleh 32 blok migas, separuhnya di wilayah 
Sidoarjo. Padahal, Sidoarjo adalah kawasan padat huni dan masuk da-
lam kelompok kota metropolitan. Celakanya, peruntukan industri mi-
gas justru tak diatur dalam RTRW. Akibatnya, saat 8 tahun lalu Lapindo 
Brantas lalai memasang  casing bor, terjadi luberan lumpur panas yang 
merendam 12 desa dan menggusur puluhan ribu orang. Negaralah 
yang harus merogoh anggarannya mengurus para korban semburan 
lumpur Lapindo.

Demikian halnya dengan yang terjadi di Samarinda, konsesi tam-
bang batubara menguasai  hampir 2/3 luasan ibukota Kalimantan Ti-
mur. Akibatnya, luas ruang terbuka hijau yang tersisa tak sampai 1 per-
sen dan lebih dari 150 lubang tambang belum direklamasi. Banjir di 
perkotaan juga makin menggila. Dulunya hanya setahun, atau 5 tahun 
sekali terjadi banjir besar. Kini, sepanjang periode 2007-2009 telah ter-
jadi sebanyak 126 kali banjir. Situasi Samarinda membahayakan warga, 
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bahkan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
defisit. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pertambangan 
batubara lebih rendah dibandingkan dengan biaya penanggulangan 
banjir akibat pengerukan batubara. Pada periode 2006-2010, rata-rata 
penerimaan dana bagi hasil (DBH) pertambangan umum Samarinda 
Rp 22,3 miliar per tahun. Sementara biaya penanggulangan banjir pada 
periode 2008-2010, mencapai   Rp 107,9 miliar dan meningkat hingga 
Rp 602 miliar dalam 3 tahun berikutnya.

Tidak termasuk biaya rehabilitasi adalah kerusakan jalan umum 
karena transportasi batubara, juga biaya yang ditanggung warga se-
kitar tambang saat lahan pertanian, hutan, dan sumber-sumber air 
dihantam banjir pada musim hujan dan krisis air saat kemarau sejak 
tambang masuk desa mereka.

Model pengurusan pertambangan yang “keruk cepat jual murah” 
sejak Orde Baru terbukti mempercepat eksploitasi bahan tambang dan 
merusak ruang hidup warga. Alih-alih menyejahterakan, senyatanya 
negara yang menyubsidi pebisnis tambang. Orde Reformasi juga tak 
membawa angin perubahan lebih baik. Sistem pemerintahan yang 
korup menjadi muara para  politikus dan pebisnis berkuasa di peme-
rintahan dan gedung wakil rakyat. Di tangan mereka, UU No. 4/2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan UU No. 
32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ha-
nyalah pasal-pasal karet, yang bebas tafsir dan diterapkan untuk mem-
perluas politik penjarahan kekayaan alam.

Tidak mengejutkan jika 5 tahun sejak UU Mineral dan Batu Bara 
berlaku, pengurusan sektor hulu semakin tidak terkendali. Luasan 
dan tumpang tindih izin tambang makin tak terkontrol. Hingga tahun 
2011, sedikitnya 8.000 izin dikeluarkan  pemerintah dan 75 persennya 
tumpang tindih. Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), pada 
tahun 2013 izin yang dikeluarkan lebih dari 11.000 izin. Anehnya dalam 
4 tahun terakhir, sektor yang diagung-agungkan akan membawa kese-
jahteraan ini rata-rata kontribusi angka PDB-nya hanya 11,30 persen, 
lebih kecil dibandingkan dengan sektor berkelanjutan yang penyerap-
an tenaga kerjanya juga lebih besar, seperti pertanian, peternakan, ke-
hutanan, dan perikanan yang mencapai 14,85 persen.284

Kini pemerintah mendorong pembukaan pabrik peleburan (smel-

284 Siti Maemunah, “Berhenti Mengurusi Panglima”, Kompas, 10 Januari 2014.
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ter) di sektor hilir. Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi In-
donesia (MP3EI) menyebutkan akan membangun lebih dari 150 smel-
ter di seluruh Indonesia. Tak terbayang krisis ekologi dan sosial yang 
bakal terjadi di tengah pengurusan sektor hulu yang amburadul.

Larangan ekspor bahan mentah bisa memicu praktik penyelun-
dupan, seperti yang terjadi pada timah Bangka Belitung dan perda-
gangan merkuri. Belum lagi dampak berupa 9.500 ton limbah ponsel 
(cellphone) per tahun yang dihasilkan Indonesia sejak menjadi peng-
guna ponsel urutan ke-5 dunia. Senyatanya, dari hulu hingga hilir pe-
ngelolaan bahan tambang, Indonesia tak beranjak dari pelayan negara-
negara industri, penyedia bahan mentah, dan pasar raksasa.

Memperdebatkan di mana bahan tambang digali, diolah, dan di-
kemas menjadi barang-barang tidak lagi relevan, sebab pemilik modal 
dan pasar yang menentukan harganya. Hasil   pertemuan Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO) di Bali, Desember 2013, memberikan pe-
san yang jelas, di tengah rezim perdagangan global kini, semua itu bisa 
diatur dengan sistem kuota dan tarif  yang kemudian dilabel make in 
the world. Strategi Indonesia untuk segera lepas dari ketergantungan 
ekonomi ekstraksi bahan tambang yang mestinya segera dirumuskan.

Contoh kasus selanjutnya adalah liberalisasi minyak dan gas. Libe-
ralisasi industri gas nasional bersumber dari UU No. 22/2001 tentang 
Minyak dan Gas, Peraturan Pemerintah No. 36/2004, serta Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 19/2009. Dalam UU 
Migas pola liberalisasi antara lain diperintahkan pada Pasal 10 beru-
pa pemisahan sektor hulu dan hilir, Pasal 28 yang menetapkan harga 
gas bumi melalui persaingan usaha, serta Pasal 5 yang menyebutkan   
pengangkutan sebagai kegiatan usaha. Tiga pasal dalam UU Migas ini 
menghasilkan kebijakan unbundling dan akses terbuka yang kini ramai 
dibahas.

Ketiga pasal “liberal” PP No. 36/2004 adalah lelang pembangunan 
transmisi dan distribusi (Pasal 9), penentuan harga gas melalui persa-
ingan usaha (Pasal 72), dan pemanfaatan bersama fasilitas atas per-
timbangan teknis dan ekonomis (Pasal 31). Liberalisasi dalam Permen 
ESDM No. 19/2009 adalah pemisahan kegiatan usaha pengangkutan 
dan niaga dengan bentuk badan usaha terpisah, unbundling (Pasal 19), 
pembukaan infrastruktur gas hilir menjadi akses terbuka (Pasal 13), 
dan perusahaan niaga tanpa fasilitas, trader/broker (Pasal 9).

Pada Pasal 19 Ayat 1 Permen No. 19/2009, badan usaha pemegang 
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izin pengangkutan gas dan hak khusus dilarang melakukan kegiatan 
usaha niaga melalui fasilitas yang dimiliki. Pada ayat 2 disebutkan, jika 
badan usaha pemegang izin itu melakukan usaha niaga melalui fasi-
litas yang dimiliki, maka wajib dibentuk badan usaha terpisah yang 
punya izin usaha niaga. Pembentukan badan usaha harus dilakukan 
paling lambat dua tahun sejak permen terbit (31/8/2011). Kementerian 
ESDM telah memperpanjang masa pembentukan itu hingga Oktober 
2013, tetapi hingga kini kebijakan itu belum berlaku.

Pendukung akses terbuka menyatakan kebijakan ini akan mengun-
tungkan banyak pihak: bisnis berjalan adil dan akuntabel, konsumen 
seperti industri dan PLN akan mendapat kepastian pasokan gas. Pe-
milik pipa akan memperoleh tambahan pendapatan dari toll fee, pipa 
terpakai maksimal, dan mendapat kepastian pengembalian investasi. 
Penjual gas akan berkompetisi secara sehat mencari pasar dan sumber 
gas sehingga bisnis lebih adil dan bebas dari percaloan. Pemasok gas 
mendapat harga jual terbaik.

Penentang akses terbuka menyatakan kebijakan ini membuat harga 
gas makin mahal karena bertambahnya perusahaan terlibat yang ma-
sing-masing membebankan biaya operasi dan margin pada harga jual 
gas. Diyakini, kebijakan ini akan menguntungkan trader/broker gas yang 
mengandalkan lobi dan kurang transparan memperoleh pasokan gas.

Akses terbuka menghilangkan motivasi membangun dalam kon-
disi infrastruktur yang minim dan akan menghambat pembangunan 
infrastruktur primer karena pemenuhan kebutuhan tersier. Perusaha-
an Gas Negara (PGN) menentang pemberlakuan akses terbuka karena 
akan kehilangan sekitar 50 persen pasar akibat infrastruktur yang telah 
diinvestasi kelak dimanfaatkan trader sehingga kelangsungan bisnis-
nya terancam.

Saat ini pipa transmisi gas yang dimiliki Indonesia baru 7.900 km. 
Pada 2025, seiring dengan rencana konversi BBM ke BBG yang dipro-
yeksikan mengatasi krisis energi, diperkirakan kebutuhan pipa trans-
misi 15.000 km dan pipa distribusi 40.000 km. Artinya, dalam 11 tahun 
mendatang Indonesia harus mampu membangun 7.000 km pipa trans-
misi dan 35.000 km pipa distribusi. Dalam pola liberal yang berlaku 
pada 2006, pemerintah menunjuk pemenang pembangunan pipa Ka-
limantan-Jawa, Gresik-Semarang, dan Cirebon-Semarang. Namun be-
lum satu pipa pun terbangun! Jadi, target pembangunan puluhan ribu 
pipa gas pada 2025 tak mungkin tercapai.
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Liberalisasi industri gas pun menyebabkan penutupan beberapa 
perusahaan industri di Sumatra Utara yang berulang pada 2003, 2008, 
dan 2013. Konsumen gas Jawa Barat kekurangan pasokan akibat tak 
tersedianya sarana transmisi dari Jawa Timur yang surplus gas. Harga 
gas di Jawa Barat 10 dollar AS-12 dollar AS per MMBTU, lebih mahal 
dibandingkan Jawa Timur yang hanya 6 dollar AS-7 dollar AS per MM-
BTU. Pada pipa SSWJ I-II yang berstatus akses terbuka, PLN tak dapat 
langsung beli gas produsen, tapi harus lewat PGN. PLN membayar le-
bih mahal dibandingkan sekadar toll fee dan tambahan biaya ini jadi 
beban subsidi APBN! Konsumen gas di Jawa Tengah, Jawa Barat, Su-
matra Utara, Kalimantan, dan Sulawesi gagal menikmati energi yang 
murah ini akibat tak laiknya pembangunan infrastruktur dalam kon-
teks liberalisasi.

Di sisi lain, PGN mengaku melakukan subsidi silang dengan me-
ngenakan harga jual gas pada level tertentu guna membangun infra-
struktur. Namun dari laba bersih rata-rata Rp 7 triliun-Rp 8 triliun per 
tahun, dalam tiga tahun terakhir tak terjadi penambahan infrastruktur 
yang signifikan. Berdasarkan Wood McKenzie, return on investment 
(RoI) PGN rata-rata 32 persen dan merupakan tertinggi di dunia (RoI 
perusahaan sejenis: 16 persen). UBS Investment Research juga menye-
but nilai toll fee dan margin PGN minimal 4 dollar AS per mmbtu atau 
200 persen terhadap perolehan Pertagas yang rata-rata 2,2 dollar AS 
per mmbtu. Perilaku bisnis PGN ini bisa saja dimaklumi karena sta-
tusnya sebagai perusahaan publik yang berorientasi untung dan per-
tumbuhan. Layak dipertanyakan minimnya peran pemerintah dalam 
mengatur dan mengendalikan PGN.

Pembangunan infrastruktur gas yang terkendala investasi dan risi-
ko besar secara global selalu dilakukan BUMN sebagai pemegang hak 
monopoli alami (monopoli yang tercipta karena biaya menghasilkan 
produk—barang atau jasa—lebih rendah jika dilaksanakan hanya satu 
perusahaan dibanding dengan oleh beberapa perusahaan bersaing). 
Umumnya pelaku monopoli ini perusahaan pelayanan seperti listrik, 
air minum, dan pipa gas.

Pada industri yang bersifat monopoli alami, pengaturan yang ber-
laku adalah binis teregulasi (negara “berkuasa”), bukan bisnis terlibe-
rasi. Untuk kepentingan rakyat, Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan 
sektor pelayanan publik ini harus dikuasai negara. Pelaksanaannya 
oleh BUMN.
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Liberalisasi sektor gas di AS dan Eropa dilakukan sebagai upaya 
mengefisienkan pelayanan setelah seluruh infrastruktur tersedia dan 
dalam kondisi matang. Kebijakan diawali dengan pengembangan in-
frastruktur yang masif melalui penerapan monopoli alami. Di AS, de-
regulasi dilakukan setelah pematangan infrastruktur selama 100 tahun 
dan masa 20 tahun untuk memenuhi kewajiban unbundling. Di Eropa, 
unbundling dan akses terbuka dimulai dengan terbitnya Gas Directives 
pada 1998 dan baru terlaksana setelah sarana transmisi dan distribusi-
nya matang melalui masa pengembangan 10-12 tahun.

Kondisi sarana gas Indonesia saat ini jauh dikatakan matang untuk 
menerapkan pola akses terbuka dan unbundling. Indonesia baru me-
miliki sekitar 19,7 persen dari seluruh jaringan pipa gas yang sudah di-
rencanakan. Tingkat kematangan infrastruktur gas Indonesia, apabila 
diukur berdasarkan panjang pipa terhadap luas wilayah (darat), hanya 
sekitar 0,006; sangat rendah dibandingkan dengan negara yang telah 
liberal seperti Italia (0,6), Perancis (0,03), atau AS (0,08). Infrastruktur 
yang sudah minim semakin diperparah dengan status BUMN gas yang 
telah diprivatisasi, terpengaruh asing, dan lemahnya kehadiran peme-
rintah sehingga tak layaklah ditetapkan akses terbuka itu. 

Sudah waktunya pemerintah dan DPR membatalkan rencana ak-
ses terbuka dan unbundling industri gas serta memulihkan pengelola-
an sektor publik itu sesuai amanat konstitusi. Kebijakan liberal itu telah 
dipaksakan asing melalui UU Migas No. 22/2001 yang, tanpa disadari, 
telah menguasai 35 persen saham BUMN gas kita. Apalagi, untuk 
wanti-wanti terhadap krisis energi, peran industri gas kian penting dan 
strategis terkait rencana konversi BBM ke BBG. Karena itu, industri gas 
nasional harus dikelola sebuah BUMN pemegang hak monopoli alami 
yang bertugas membangun infrastruktur gas secara masif. Sejumlah 
ketentuan yang diperlukan harus ditetapkan dalam UU migas baru 
yang sedang dibahas DPR dengan pemerintah. Pemerintah pun harus 
berupaya menggabung BUMN terkait dan beli-balik saham BUMN gas 
jika diperlukan.

Akibat ketidakmandirian dalam pengelolaan sumber daya gas mi-
salnya, telah mengakibatkan perdebatan panjang dalam pengelolaan 
produk turunan seperti harga bahan bakar elpiji. Di tengah suasana 
pergantian tahun, tepat 1 Januari 2014, Pertamina menaikkan harga el-
piji 12 kilogram. Tak tanggung-tanggung, dibandingkan dengan harga 
bahan bakar minyak beberapa waktu lalu, persentase kenaikan harga 
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elpiji jauh lebih besar. Merujuk harga di Jakarta, misalnya, elpiji 12 ki-
logram yang sebelumnya seharga Rp 78.000 naik 68 persen hingga har-
ganya melonjak drastis menjadi Rp 138.000.

Di luar perdebatan soal angka “penyesuaian” harga yang dipilih pe-
milik otoritas, kenaikan ini seperti membuka kembali bopeng-bopeng 
di tubuh pemerintah. Buktinya, begitu langkah menaikkan harga men-
dapat penolakan luas dari masyarakat, pemilik otoritas kembali ke ke-
biasaan lama: hadir dengan dalih tidak mengetahui rencana kenaikan 
ini. Lalu, di antara mereka saling menyalahkan dan tidak mau meng-
ambil tanggung jawab.

Buktinya, ketika Pertamina menyatakan pihaknya sudah melaku-
kan sesuai prosedur dan telah memberi tahu pemerintah, menteri ter-
kait justru berkelit. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, 
misalnya, membantah dengan alasan baru mengetahui rencana itu. 
Setali tiga uang dengan Hatta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mi-
neral (ESDM) Jero Wacik juga menyatakan tidak menerima pemberita-
huan Pertamina. Bahkan, Hatta justru menuding Menteri BUMN yang 
sebenarnya mengetahui dan menyetujui rencana kenaikan harga.

Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, untuk sebuah pilihan 
kebijakan yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak dan 
akan menimbulkan beban tambahan bagi para pemakai, sulit untuk 
dipahami jika menteri terkait sama sekali tidak mengetahui rencana 
ini. Dengan penalaran itu pula, tidak mungkin Pertamina meninggal-
kan dengan cara tidak memberitahu pemerintah sama sekali. Melihat 
gelagat lempar batu sembunyi tangan ini, masyarakat dengan amat 
mudah membaca bahwa para pemilik otoritas sedang melakoni parodi 
awal tahun.

Di tengah pusaran perdebatan sekitar kenaikan harga elpiji 12 kilo-
gram ini, dapat dibaca bahwa rencana “penyesuaian” ini bukan sesu-
atu yang terjadi begitu saja. Paling tidak, rencana ini berawal dari hasil 
audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan ada kerugi-
an lebih dari Rp 7 triliun yang disebabkan harga elpiji 12 kilogram yang 
dianggap terlalu rendah. Sekiranya peduli, pemerintah pasti sudah 
bisa membaca arah yang dikehendaki audit BPK tersebut. Apalagi, se-
cara eksplisit BPK “merekomendasikan” Pertamina menaikkan harga 
elpiji 12 kilogram untuk mengatasi atau mengurangi kerugiannya.

Kalau benar pilihan kebijakan menaikkan harga elpiji bermula dari 
hasil audit BPK, secara jujur harus dikatakan: pemerintah abai dengan 
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tugas pokoknya untuk melindungi rakyat.
Sekalipun Pertamina adalah sebuah perusahaan dengan status 

perseroan terbatas, sebagai salah satu pihak yang menjadi pemegang 
saham, pemerintah pasti memiliki wakil untuk mengetahui dan men-
jaga semua perkembangan yang terjadi. Dalam posisi demikian, tidak 
akan ada pilihan kebijakan yang sama sekali di luar pengetahuan pe-
merintah.

Dengan tugas pokok yang dimiliki pemerintah tersebut, langkah 
perlindungan bagi rakyat sudah harus diperjuangkan wakil pemerin-
tah di Pertamina. Bahkan, jikalau memang serius untuk melindungi ke-
pentingan rakyat, dilihat dalam skema besar pengelolaan negara, tiga 
kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ke-
menterian Basan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Koordinator 
Kesejahteraan Rakyat harus menjadi “benteng” lain yang mesti dile-
wati Pertamina sebelum kenaikan harga elpiji. Bagaimanapun, meski 
dengan status korporat, pemerintah tidak boleh kehilangan kuasa kon-
stitusional untuk melindungi posisi dan kepentingan rakyat dari logika 
bisnis yang lebih banyak bertumpu pada untung-rugi.

Dalam hal ini, meski elpiji 12 kilogram merupakan komoditas 
nonsubsidi atau barang komersial yang penentuan harganya me-
rupakan wewenang Pertamina, sebagai pihak yang diberikan tugas 
konstitusional melindungi rakyat, pemerintah memiliki ruang untuk 
“memamah” lebih dalam rencana ini. Misalnya, sekalipun hasil audit 
menyatakan rugi karena harga yang rendah, pemerintah dapat saja me-
nyoal: apakah memang pilihan yang tersedia hanya dengan menaikkan 
harga? Kalaupun harus naik, mengapa angka kenaikannya begitu besar?

Bagi sebagian kalangan, pertanyaan tersebut menjadi penting ka-
rena gejala umum yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan ketakutan 
melakukan berbagai terobosan, jalan pintas yang selalu dilakukan un-
tuk menutup kerugian adalah menaikkan harga.  Tambah lagi, banyak 
bentangan empirik yang membuktikan, dalih kerugian untuk menaik-
kan harga terjadi di tengah gelimangan fasilitas yang diberikan kepada 
para pengelola BUMN. Apabila memang merugi, misalnya, mengapa 
tidak memilih langkah penghematan sebelum menaikkan harga?

Dengan melihat fakta terabaikannya tugas pokok pemerintah ter-
sebut, kekhawatiran bahwa semakin dekat dengan agenda pemilihan 
umum, menteri-menteri semakin kehilangan fokus kian mendekati 
kenyataan. Dalam kasus ini, 3 menteri yang terkait langsung dengan 



BAB 7  PERANAN PENGADILAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

225

kenaikan harga elpiji adalah orang-orang yang memiliki kepentingan 
langsung dengan Pemilihan Umum 2014. Misalnya, Menteri Badan 
Usaha MilikNegara Dahlan Iskan harus membagi waktu dengan kei-
kutsertaannya dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Begi-
tu pula dengan Hatta Rajasa dan Jero Wacik, keduanya harus bertung-
kus-lumus mendayung partai politik mereka masing-masing.

Melihat kesibukan ketiganya dan juga menteri-menteri lain yang 
berasal dari partai politik, kita kehilangan logika untuk tetap percaya 
bahwa mereka masih memikirkan nasib rakyat. Dari gejala yang ada, 
hampir dapat dipastikan, fokus utama mereka adalah bagaimana me-
raih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu mendatang. Paling tidak, 
keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menteri tetap fokus 
dengan tugasnya di pemerintahan dapat menjadi bukti lain indikasi 
pengabaian kepentingan rakyat. Bahkan keluhan itu nyaris tidak me-
miliki makna karena Presiden pun terjebak dalam persoalan yang sama.

Dengan hilangnya fokus untuk melindungi kepentingan rakyat, 
imbauan Presiden SBY agar Pertamina meninjau kembali kenaikan 
harga elpiji 12 kilogram seperti menghadirkan parodi tambahan yang 
lebih tidak lucu dibandingkan dengan cuci tangan menteri-mente-
ri terkait. Dikatakan demikian, imbauan Presiden SBY secara implisit 
membenarkan kenaikan harga sepanjang dilakukan dengan prosedur 
dan mekanisme yang diatur undang-undang. Ditambahkan SBY, prin-
sip yang dipilih, Pertamina dan negara tidak terus-menerus dirugikan, 
apalagi dengan jumlah yang besar.285

Melihat penjelasan tersebut, Presiden Yudhoyono tetap bertumpu 
pada logika bisnis yang lebih mengedepankan perhitungan untung-
rugi. Untuk memberikan kesan (baca: pencitraan) tetap bertindak 
dalam bingkai amanat konstitusi untuk melindungi rakyat, kenaikan 
tetap dilakukan, tetapi dengan pilihan persentase di bawah 68 persen. 
Lalu, dengan sense politik yang mati rasa itu, dengan mudah muncul 
klaim: pemerintah sukses menekan Pertamina untuk menurunkan 
persentase kenaikan harga elpiji 12 kilogram.

D. SISTEM HUKUM DAN PERSOALANNYA

Sistem hukum tertancap dalam kebudayaan dan kebiasaan. Me-
nentukan sistem hukum yang bersifat universal sangat sulit, sekalipun 

285 Kompas, 6 Januari 2014.
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telah ditetapkan Piagam Semesta Hak Asasi Manusia 1948, suatu am-
bisi untuk menciptakan norma yang mengikat secara internasional. 
Dalam mengkaji sistem hukum, maka dimulai dari mengidentifikasi 
perbedaan empat sistem hukum yang lazim dikenal, yaitu (i) sistem 
hukum common law; (ii) sistem hukum civil law; (iii) sistem hukum 
sosialis; dan (iv) sistem hukum menurut agama (religious law).

Sistem common law ditemukan di negara-negara Anglo Saxon dan 
umumnya adalah negara-negara yang mengalami penjajahan oleh 
Inggris. Sistem ini menekankan hak-hak individu vis a vis dengan ne-
gara, pengawasan dan penyeimbangan (check and balances) di antara 
badan-badan pemerintahan, dan pengadilan menggunakan preseden 
dan kasus-kasus individual untuk memeriksa dan memutus perkara. 
Sistem ini cukup luwes dalam menghadapi perubahan lingkungan 
ekonomi, politik, dan sosial. 

Civil law diasosiasikan dengan sistem Perancis dan negara-nega-
ra yang menggunakan Perancis sebagai Bahasa resmi (francophone), 
meskipun umum digunakan di negara-negara Eropa Kontinental yang 
lain. Sistem ini memperkenalkan Kode Napoleon (Napoleon Code). 
Sekalipun tidak terlalu menekankan bagaimana hak-hak individu di-
lindungi dari campur tangan negara, tetapi pemerintah dan Parlemen 
berwenang untuk menetapkan peraturan untuk mengendalikan peri-
laku individu. Setiap individu dituntut untuk memiliki loyalitas kepada 
negara dengan pembebanan atas serangkain kewajiban. Perkara diper-
ika oleh pengadilan menurut penafsiran hukum secara rasional. Legis-
lasi dipandang lebih penting dibandingkan preseden. 

Hukum sosialis merujuk kepada praktik hukum di Uni Soviet pada 
masa lampau.286 Namun demikian, sistem hukum ini dianggap ma-
sih dijalankan oleh Kuba, China, Korea Utara, dan Vietnam, dengan 
menggunakan ideologi sebagai basis dan mengesampingkan pembagi-
an kekuasaan secara konkret. Sekalipun dianut di negara-negara yang 
menganut civil law akan tetapi negara mengambil alih hak-hak indivi-
du. Hak individual tertekuk oleh tujuan ideologi negara. 

Sistem hukum agama hampir serupa dengan sistem sosialis se-

286 Uni Soviet terbentuk setelah Revolusi Bhoselvik pada tahun 1918 dan mempertahankan pengaruhnya 
pasca-Perang Dunia II. Soviet menguasai Eropa Timur dan sebagian Asia Tengah dengan mengusung ideo-
logy komunisme. Seiring dengan pergolakan politik tahun 1991, sejumlah negara yang dikendalikan Soviet 
lantas memerdekakan diri dan Soviet secara resmi “dinyatakan bubar” pada 25 Desember 1991. Suksesor 
dari pemerintahan Soviet adalah Republik Federasi Rusia, dengan menjalankan sistem pemerintahan dan 
pengaruh politik secara berbeda dibandingkan pendahulunya.
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panjang menyangkut basis pembentukannya, yaitu ideologi menurut 
keyakinan. Legitimasi hukum tidak ditentukan oleh aturan badan per-
wakilan, akan tetapi menurut aturan-aturan yang dimuat dalam Kitab 
Suci.

Praktik sistem hukum, terutama di negara sedang berkembang, 
pada umumnya bersifat campuran. Dalam sistem hukum di negara-
negara Afrika misalnya, sistem common law dijalankan bersama-sama 
dengan aneka hukum adat. Di negara-negara yang menjalankan sistem 
hukum Islam kadang-kadang dipengaruhi juga sumber-sumber kebia-
saan yang bersumber pada tradisi Barat. Di bekas negara komunis, sis-
tem hukum memperoleh pengaruh-pengaruh baru baik dari common 
law maupun civil law, seperti yang tampak di negara Eropa Timur.

Dengan demikian, apakah sesungguhnya perbedaan sistem hu-
kum tersebut? Norgaard dan Hilmer Pedersen telah memeriksa perso-
alan ini. Mereka menyimpulkan dua hal. Pertama, Negara-negara yang 
menganut common law dan civil law lebih demokratis dibandingkan 
negara yang lain. Kedua, sistem hukum yang murni—civil law, com-
mon law, atau hukum agama—telah memberikan sumbangan yang 
baik bagi pembangunan ekonomi. Negara-negara yang menjalankan 
sistem hukum campuran mempunyai pendapatan nasional 2 kali lipat 
lebih rendah dibandingkan negara-negara yang menjalankan sistem 
hukum murni.287 

E. RAGAM PERADILAN DALAM PRAKTIK 

Suatu studi yang dilakukan oleh Bank Dunia (2003) menyimpulkan 
bahwa terdapat cukup banyak praktik peradilan yang berbeda-beda di 
antara banyak negara. Yang cukup menarik dari studi ini adalah dite-
mukannya fakta bahwa di Thailand dan Yordania memperoleh pering-
kat tertinggi dalam persepsi sistem peradilan mereka. Ini mengejutkan 
apabila dibandingkan peringkat atas peradilan di negara Amerika Latin 
atau India yang telah dalam jangka waktu lama mempraktikkan Rule 
of Law serupa tradisi Barat. Baik Thailand maupun Yordania melaku-
kan pembaruan hukum yang dikendalikan oleh sistem pemerintahan 
berbentuk kerajaan. Mereka tidak mengenal sistem pemisahan keku-
asaan, akan tetapi cukup lama sistem itu teruji dari kekacauan politik 

287 Baca: Ole Norgaard dan Karin Hilmer Pedersen, “Development, law, and democracy: Exploring a new 
relationship”, dalam G. Hyden dan O. Elgstrom (eds.), 2002, Development and Democracy: What Have We Learnt 
and How?, London: Routledge, hlm. 87-105.
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domestik maupun tantangan internasional.288 Responden di Yordania 
percaya independensi pengadilan yang juga melindungi hak-hak asa-
si. Komisi Kerajaan (Royal Comission) meyakinkan bahwa mereka te-
rus-menerus mengupayakan pembaruan peradilan dan para respons 
menghendaki adanya peningkatan kemampuan hakim melalui pendi-
dikan lanjutan dalam memeriksa kasus-kasus khusus. 

Dalam survei tersebut, Chile secara mengejutkan memperoleh skor 
yang rendah. Hal itu sehubungan dengan keluhan inefisiensi peradil-
an. Badan pengadilan dituding memperoleh pengaruh dari eksekutif, 
di samping akses yang mahal dan penanganan perkara yang lamban. 
Temuan ini serupa dengan yang terjadi di negara lain di mana pada 
saat negara mengalami transisi, badan-badan negara telah aktif mem-
berikan perannya, namun pengadilan masih terseok-seok di belakang. 
Warisan kediktatoran Pinochet masih bercokol di sektor pengadilan.289 
Masih membutuhkan waktu bagi setiap warga negara untuk menghor-
mati pengadilan pasca kediktatoran.290 Namun akhir-akhir ini telah 
ada perubahan berarti seperti dilaksanakannya peradilan atas kasus 
pelanggaran hak asasi. Sejumlah pendapat tampaknya meyakini bah-
wa hal itu akan memberikan efek positif bagi keberadaan pengadilan.

Tanzania menjadi tipikal negara yang baru memulai reformasi po-
litik. Komitmen untuk reformasi di kalangan pemerintah sering goyah 
dan kurangnya sumber daya keuangan sering mempersempit pemerin-
tah untuk menyelesaikan persoalan. Jadi, sementara pemerintah telah 
menandatangani konvensi hak asasi manusia dan hak asasi manusia 

288 Studi Bank Dunia harus dibaca secara kritis. Mungkin yang dimaksudkan dalam kasus Thailand adalah 
pengaruh raja yang tertanam kuat dalam kancah pemerintahan sekalipun fungsi resminya sebagai Kepala 
Negara. Sejak 1932, Thailand telah mempraktikkan monarki konstitusional, di mana pemerintahan sehari-hari 
dijalankan oleh politisi yang dipilih melalui pemilu. Sementara, hingga 2011, Yordania menganut monarki 
konstitusional, sekalipun praktis sumber kekuasaan melekat pada Raja. Infrastruktur politik seperti partai 
politik dan Parlemen dibuat atas kehendak kerajaan tanpa pemilu yang kompetitif.

289 Augosta Pinochet adalah Panglima Angkatan Darat, yang melakukan kudeta dengan dukungan CIA 
(Badan intelijen AS) dengan sandi “Operasi Jakarta.” Pinochet berkuasa setelah melakukan aksi militer pada 
11 September 1973 terhadap Presiden Allende yang terpilih demokratis pada tahun 1969. Dalam kudeta itu 
Allende ditemukan tewas di istana kepresidenan setelah lokasi itu dikepung oleh militer dan kepolisian. 
Pinochet lalu menjalankan pemerintahan junta militer. Sempat mengalami kejayaan ekonomi hingga 
dekade 1980-an, tetapi tuntutan publik memaksa rezim untuk merekayasa pemilu dan konstitusi yang 
akhirnya terwujud dengan terbentuknya pemerintahan sipil pada awal 1990-an. Pinochet diberi kekebalan 
hukum dan memperoleh kedudukan sebagai anggota Parlemen seumur hidup. Namun pada tahun 1998, 
ditangkap di London atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Mahkamah Agung Chile pada 2004 
mencabut kekebalan hukum Pinochet. Hingga meninggalnya pada tahun 2006, Pinochet masih menjalani 
serangkaian persidangan untuk tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

290 Selama menjalankan pemerintahan, Pinochet melarang berbagai organisasi dan partai politik, melakukan 
tindakan teror, penculikan, dan pembunuhan illegal untuk setiap orang yang dianggap menentang pemerintah.
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telah dimasukkan dalam konstitusi, pelaksanaan masih berjalan lam-
bat. Responden menunjukkan bahwa kendala keuangan adalah salah 
satu isu utama yang menghambat kesetaraan. Demikian pula, korupsi 
di peradilan dianggap menghambat pelaksanaan keadilan, meskipun 
penangkapan baru-baru ini atas beberapa hakim atas tuduhan korupsi 
menunjukkan bahwa ada beberapa kemajuan dalam menangani ma-
salah.

Responden juga menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas peng-
adilan untuk menyelesaikan perkara adalah masalah lain. Tanzania se-
ring menghadapi situasi bahwa keadilan yang ditunda adalah keadilan 
ditolak. Hal ini terjadi terutama jika Anda tidak dapat menyuap pejabat 
pengadilan untuk memeriksa perkara Anda dengan cepat. Namun Tan-
zania juga memiliki beberapa hal-hal positif untuk mengatakan tentang 
perubahan yang terjadi di arena ini. Ada tuntutan untuk memberdaya-
kan lembaga-lembaga tradisional dan masyarakat. Mekanisme ini di-
pandang mampu menawarkan resolusi yang adil dalam menyelesaikan 
konflik, terutama di daerah perdesaan. Program reformasi peradilan 
yang sedang berlangsung serta adanya sejumlah lembaga non-yudisial, 
seperti Dewan Media Tanzania, Dewan Bisnis Tanzania dan beberapa 
pengadilan lain, memainkan peran penting dalam mediasi di antara ak-
tor-aktor kunci dalam masyarakat.

Responden Cina cukup terbuka dalam berkomentar soal peradil-
an di negara mereka. Meskipun skor Cina hanya sedikit lebih buruk 
daripada rata-rata peringkat yang dihasilkan, responden menyoroti 
berbagai tantangan yang dihadapi sistem peradilan di Cina. Yang per-
tama menyangkut kurangnya independensi lembaga peradilan dan 
pentingnya Partai dalam membimbing prosedur peradilan. Respon-
den menyatakan bahwa kemampuan sistem peradilan untuk menye-
lesaikan konflik tetap terbatas selama tidak ada perubahan yang signi-
fikan dalam sistem politik. Masalah kedua tetapi terkait adalah bahwa 
organisasi Partai di semua tingkatan yang berbeda sering tak terjamah 
hukum. Peradilan di Cina tidak akan pernah bersikap adil jika para 
pejabat masih diperbolehkan untuk mengabaikan hukum negara. Isu 
yang ketiga berkaitan dengan korupsi peradilan yang serius di Cina, 
yang menuntut perlunya pengawasan yang lebih besar dan terutama 
sangat lazim di tingkat lokal. Isu yang keempat menurut para respon-
den adalah persoalan koneksi. Orang-orang bisa lolos dari persoalan 
hukum asalkan mereka tahu ada orang dalam dengan posisi yang kuat. 
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Jika tidak dibiarkan, maka mustahil akan tercipta kesetaraan di muka 
hukum.

Dalam survei yang sama, skor untuk Argentina relatif lebih tinggi 
dalam perbandingan internasional. Gambaran keseluruhan tetap saja 
masih campur aduk. Ada beberapa hal positif yang terjadi, tetapi ada 
juga beberapa kekurangan serius. Di sisi positif, responden menyata-
kan dengan jelas bahwa aturan yang memengaruhi sektor bisnis lebih 
jelas dan lebih efisien daripada yang dibentuk oleh pemerintah. De-
ngan kata lain, peradilan lebih banyak menerima keluhan dari sektor 
swasta. 

Karena frustrasi dalam berurusan dengan pengadilan, responden 
menyatakan bahwa mekanisme non-yudisial untuk menyelesaikan 
konflik telah mendapatkan popularitas karena lebih murah dan lebih 
mudah untuk diakses. Dua kritik yang lebih spesifik ditegaskan oleh 
responden. yang pertama adalah bahwa akses terhadap pengadilan 
tergantung pada keuangan, “akses berbanding terbalik dengan jumlah 
uang warga negara memiliki.” Kritik kedua adalah kurangnya akunta-
bilitas internal dalam sistem peradilan. Pengadilan memperoleh oto-
nomi, tetapi tidak ada mekanisme institusional yang mendorong para 
hakim menjadi akuntabel. Pemantauan eksternal oleh media melalui 
jurnalisme investigatif telah muncul sebagai hal yang paling efektif 
pada apa yang terjadi di arena peradilan.

Meskipun Filipina berada di kelompok negara dengan skor yang 
rendah tetapi peradilan secara mengejutkan dipuji oleh responden. 
Mereka mencatat bahwa program reformasi peradilan berlangsung 
dan upaya-upaya tersebut berkembang meskipun konteks pemerin-
tahan yang lebih luas merugikan pemerintahan Presiden Estrada291 
pada saat itu. Karena kredibilitas Ketua MA, pengadilan memperoleh 
legitimasi yang tinggi. Sayangnya dalam satuan peradilan yang lebih 
rendah, manajemen peradilan dinilai tidak begitu baik. Penduduk me-
miliki sedikit kepercayaan di pengadilan tingkat pertama. Seperti di 
banyak negara lain, masalah yang dikemukakan adalah tidak adanya 
akuntabilitas. Oleh sebab itu, alternatif penyelesaian sengketa (ADR) 
menjadi pilihan. Sebagai contoh, responden menunjuk proses media-

291 Joseph Estrada terpilih sebagai Presiden pada pemilu tahun 1998. Dituding tidak transparan dalam 
memerintah, mengutamakan kroni, dan terlibat korupsi, pada 2001 rakyat melakukan aksi massa—mengulang 
people power 1986—yang menyebabkan Estrada dinilai MA tidak mampu menjalankan tugas kepresidenan. 
Menteri Kesejahteraan Sosial yang merangkap Wakil Presiden, Gloria Macapagal Arroyo, di depan massa 
lalu disumpah menjadi Presiden.
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si suku dan sistem mediasi barangay (desa) berkembang karena tidak 
efektifnya prosedur peradilan dan ada peningkatan peran LSM dalam 
resolusi konflik dalam beberapa tahun terakhir.

Pakistan memiliki reputasi peradilan yang cukup rendah. Bahkan, 
Pakistan adalah negara dengan skor terendah dalam survei Bank Dunia 
itu. Sistem peradilan memiliki masalah struktural yang serius. Respon-
den bersikeras bahwa pengadilan adalah “korup” dan sama sekali tidak 
ada keadilan di Pakistan. Selain korupsi, responden mengidentifikasi 
biaya perkara dan proses pemeriksaan yang bertele-tele sebagai isu-isu 
kunci yang telah mengurangi akses terhadap keadilan. 

Meskipun mekanisme akuntabilitas ada di atas kertas (seperti ban-
ding, peninjauan kembali, dan lain-lain) kenyataannya mekanisme itu 
tidak efektif. Resolusi konflik banyak terjadi melalui sistem informal 
(sesepuh desa atau proses jirga). Ini proses informal yang tumbuh ka-
rena kegagalan mekanisme formal. Sekitar 50% dari resolusi konflik di 
desa-desa dilakukan oleh sesepuh setempat. Sementara mekanisme 
ADR dilihat oleh beberapa orang sebagai lebih adil daripada sistem 
formal. 

Perbaikan besar-besaran di Peru dan Filipina sebagian besar me-
rupakan refleksi dari euforia ketika rezim korup presiden Fujimori dan 
Estrada akan segera berakhir. Di Peru, faktor penting yang memenga-
ruhi opini publik adalah rilis video yang dibuat oleh Vladimiro Monte-
sinos, penasihat intelijen presiden, yang menggambarkan sifat korup 
dari sistem peradilan selama kepresidenan Fujimori. Meskipun situasi 
telah membaik di Peru pada setiap cabang kekuasaan, responden me-
nunjukkan pembaruan peradilan adalah prioritas tertinggi.

Sementara perbaikan di sebagian besar negara-negara lain relatif 
memberikan harapan, seperti dalam kasus Argentina dan Chile, per-
ubahan di Thailand sangat menarik. Thailand telah melakukan re-
formasi konstitusi yang mencakup tidak hanya pemisahan lebih jelas 
kekuasaan antara berbagai cabang pemerintahan, tetapi juga lebih me-
nekankan pada hak asasi manusia. Jadi, misalnya, kekuasaan raja un-
tuk menyelesaikan sengketa berkurang sementara pada saat yang sama 
berbagai hak asasi manusia yang berlaku. Meskipun Konstitusi 1997 ini 
masih pada titik baru jadi ketika kita melakukan survei dilakukan, ma-
yoritas responden menunjukkan bahwa situasi membaik.





Bab 8
PENGADILAN DAN POLITIK 
NONDEMOKRATIS

A. PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade terakhir, para sarjana dan pembuat ke-
bijakan telah menempatkan saham yang cukup besar untuk menem-
patkan Rule of Law sebagai obat mujarab bagi negara-negara berkem-
bang yang mengalami gejolak politik dan ekonomi. Dari 1993-2003 saja 
Bank Dunia mendedikasikan $ 3,8 miliar ke dalam 330 proyek di lebih 
dari 100 negara, dan lebih banyak proyek yang saat ini sedang berlang-
sung.292 

Demikian pula, sejumlah besar literatur akademik dewasa ini di-
arahkan pada studi tentang bagaimana lembaga hukum dapat mema-
cu pembangunan ekonomi, melindungi hak-hak asasi manusia, dan 
bahkan memfasilitasi transisi menuju demokrasi. Namun meski per-
hatian terhadap Rule of Law ini belum pernah terjadi sebelumnya dan 
investasi besar sumber daya keuangan untuk proyek-proyek reformasi 
peradilan, telah ada beberapa upaya yang secara sistematis mendo-
kumentasikan bagaimana fungsi lembaga peradilan di negara-negara 
nondemokratis.293

292 Tamir Moustafa, “The Struggle for Constitutional Power: Law, Politics, and Economic Development in 
Egypt”, Prepared for presentation at Yale University Workshop on the Rule of Law, 28-29 March 2008.

293 Lihat antara lain Gretchen Helmke, 2005, Courts under Constraints, Cambridge University Press. Tamir 
Moustafa, 2007,The Struggle for Constitutional Power: Law, Politics, and Economic Development in Egypt, Cambridge 
University Press. Tom Ginsburg dan Tamir Moustafa (eds.), 2008, Rule by Law: The Politics of Courts in Authori-
tarian Regimes, Cambridge University Press.
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Hasil dari kajian tersebut mengejutkan untuk setidaknya dua alas-
an. Pertama, lebih dari setengah negara yang dikaji sebagai diidentifi-
kasi sebagai negara nondemokratis atau semi-otoriter.294 Kedua, meski-
pun banyak dari negara-negara ini adalah target dari program reformasi 
hukum, kelangkaan analisis yang sistematis tentang fungsi sistem per-
adilan otoriter kemungkinan besar akan menyebabkan reformasi itu 
mengalami keberhasilan atau kegagalan. Jika kita ingin mempromosi-
kan Rule of Law yang lebih efektif, maka harus memahami bagaimana 
sistem peradilan berfungsi dalam lingkungan yang nondemokratis. Se-
cara khusus, kita harus bertanya mengapa beberapa rezim nondemo-
kratis memilih untuk melembagakan pemerintahan mereka melalui 
pengadilan, apa tugas-tugas tertentu dari pengadilan di negara-negara 
nondemokratis, dan bagaimana penguasa mencengkeram kuat atas 
lembaga-lembaga hukum. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini 
memberikan titik awal untuk memahami inisiatif hukum yang paling 
mungkin untuk berhasil dalam lingkungan nondemokratis dan apakah 
reformasi hukum secara tidak sengaja justru membantu penguasa oto-
riter untuk mengonsolidasikan sifat nondemokratis mereka.

Ilmuwan politik dan ahli hukum telah lama percaya bahwa inde-
pendensi peradilan hanya mungkin terbentuk di bawah rezim demo-
krasi.295 Namun karya terbaru telah mulai perlahan-lahan mengubah 
pandangan konvensional konvensional ini. Karya-karya baru tersebut 
merupakan penelitian dengan pendekatan studi kasus yang menun-
jukkan pemberdayaan hukum dalam rezim otoriter dan menjelaskan 
mengapa otokrat akan memilih untuk memberdayakan pengadilan 
mereka. Dari karya semacam ini, terbangun pendapat bahwa terdapat 
fakta pemberian kemandirian terhadap pengadilan yang banyak kasus 
terlalu bergantung pada keinginan kepemimpinan otoriter. 

Tulisan dalam bab ini mengacu pada kasus Brasil (1964-1985), 
Chili (1973-1990), China (1990-sekarang), Mesir (1952-2011), Meksiko 
(1926-2000), Filipina (1972-1986), dan Franco Spanyol (1936-1975) un-
tuk lebih memahami asal-usul bekerjanya hukum dalam sistem non-
demokratis. Penulis meneliti mengapa banyak penguasa otoriter ter-
motivasi untuk mengendalikan lembaga-lembaga hukum, bagaimana 

294 Freedom House, Freedom in the World 2006. Kajian ini melaporkan bahwa 24 persen negara yang 
mencakup 36 persen dari populasi dunia dikategorikan sebagai “tidak bebas.” Sebuah tambahan 30 persen 
yang mencakup 18 persen dari populasi dunia dikategorikan sebagai “bebas sebagian.”

295 Tate, 2005, hlm. 28.
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lembaga ini membentuk dinamika perselisihan politik, dan cara yang 
dilakukan untuk pengembangan aturan yang lebih kuat terhadap lem-
baga-lembaga hukum. 

B. MENINJAU TIPE REZIM

Istilah rezim nondemokratis dengan rezim otoriter dalam tulisan 
ini dapat dipertukarkan, sekalipun dalam praktik dijumpai ada berma-
cam-macam tipe rezim yang dapat diidentifikasi sebagai nondemo-
kratis. Jenis Rezim mengacu pada perbedaan kualitatif antara berbagai 
jenis rezim otoriter. Secara khusus, tipologi berfokus pada perbedaan 
dalam seleksi kepemimpinan, preferensi, dan pelaksanaan kebijak-
an.296 Untuk uraian dalam bab ini penulis mengadopsi sistem klasifika-
si rezim yang dikembangkan oleh Barbara Geddes. 

Geddes membagi tipe rezim menjadi partai tunggal, personalis, 
militer, atau hibrida dari ketiga unsur ini. Joseph Wright (2008) me-
nambah tipologi dasar ini dengan termasuk monarki yang otoriter.297 
Menurut penulis ada tujuh jenis rezim: (i) sistem partai tunggal, (ii) mi-
liter, (iii) personalis, (iv) monarchy, (v) partai tunggal-personalis, (vi) 
militer-personalis, dan (vii) partai tunggal militeristik dan personalis.

Bagaimana rezim mempertahankan diri akan berdampak legiti-
masi. Sebuah rezim menambatkan legitimasi lebih mungkin dengan 
menggunakan pengadilan. Sebagaimana dinyatakan di atas penga-
dilan independen membantu rezim untuk memperoleh legitimasi 
dengan memberikan pengesahan pada kekuatan rezim. Ada berbagai 
cara rezim untuk meningkatkan legitimasi seperti membuat legislatif 
independen, memungkinkan partai-partai oposisi, dan menghadapi 
persaingan pemilihan.298 Ketika rezim abai terhadap lembaga-lembaga 
ini mereka lebih cenderung untuk memberdayakan pengadilan untuk 
menghasilkan legitimasi. Pemberian kekuasaan kepada sebuah badan 
independen membantu membuat rezim tampil lebih sah. Juga, sesuai 
dengan keputusan yang dibuat oleh badan ini dapat untuk meningkat-
kan citra bahwa rezim dirasakan baik oleh warganya dan aktor inter-
nasional.

296 Barbara Geddes, 2003, Paradigms and Sand Castles. Ann Arbor: University of Michigan Press hlm. 71.
297 Joseph Wright, “Do Authoritarian Institutions Constrain? How Legislatures Affect Economic Growth 

and Investment.” American Journal of Political Science, Vol. 52, No. 2. 2008, hlm. 322-343.
298 Brian Lai dan Dan Slater, “Institutions of the Offensive: Domestic Sources of Dispute Initiation in Au-

thoritarian Regimes, 1950-1992”, American Journal of Political Science, Vol. 50, No. 1, 2006, hlm.113-126.
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Sebuah rezim dengan beberapa lembaga yang mampu mengen-
dalikan masyarakat cenderung beralih ke taktik koersif untuk menjaga 
ketertiban.299 Dalam rezim seperti ini pengadilan cenderung menjadi 
bagian langsung dari aparat koersif negara. Sebaliknya, rezim dengan 
lembaga-lembaga yang lebih sedikit mampu kontrol sosial nonkoersif 
lebih mungkin untuk menggunakan pengadilan sebagai alat represi. 
Jadi ada atau tidak adanya lembaga-lembaga ini akan mengubah ka-
rakter keseluruhan dari pengadilan. 

Secara khusus, rezim partai tunggal adalah yang paling mungkin 
untuk menggunakan represi karena mereka memiliki sebagian besar 
perangkat kelembagaan yang mendukung. Rezim militer dan rezim 
personalis lebih cenderung menggunakan kekerasan terhadap warga 
daripada rezim partai tunggal karena mereka tidak memiliki lemba-
ga yang termobilisasi.300 Dalam kasus ini pengadilan akan digunakan 
sebagai alat kontrol koersif, tidak otonom, dan karena itu tidak akan 
menghasilkan Rule of Law yang kuat . Sebaliknya situasi ini dapat le-
bih tepat disebut sebagai pemerintahan oleh hukum (rule by law) jika 
rezim menggunakan hukum dan pengadilan sebagai alat koersif secara 
langsung.

Tanggapan rezim untuk kebutuhan legitimasi ditentukan oleh ke-
pentingan, pusat kekuasaan, dan horizon waktu. Tanggapan ini pada 
gilirannya memengaruhi pemberdayaan peradilan. Salah satu faktor 
dalam menentukan respons rezim adalah kepentingannya. Rezim yang 
menginginkan stabilitas dan kelanggengan lebih cenderung khawatir 
tentang rendahnya tingkat legitimasi dan lebih mungkin untuk me-
nanggapi dengan menciptakan banyak lembaga. Faktor kedua adalah 
pusat kekuasaan di rezim. Sebuah pusat rezim kekuasaan mengacu ke-
pada siapa yang mengendalikan kekuasaan. Rezim dengan pusat-pusat 
kekuasaan yang lebih besar lebih mungkin untuk menghargai stabilitas 
dan kelanggengan dan karena itu lebih mungkin untuk peduli dengan 
rendahnya tingkat legitimasi. Faktor ketiga adalah waktu. Wright me-
nunjukkan, manfaat dari rezim otoriter yang menahan waktu penye-
rahan kekuasaan.301 Akibatnya, tampaknya tidak mungkin rezim yang 
akan berinvestasi di lembaga yang segera membatasi kekuatannya jika 

299 Christian Davenport, “State Repression and the Tyrannical Peace”, Journal of PeaceResearch, Vol. 44, No. 
4, 2007, hlm. 485-504.

300 Ibid., hlm. 500.
301 Joseph Wright, Op. cit., hlm. 328.
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merasakan tidak akan berkuasa cukup lama. Semakin pendek waktu 
rezim maka semakin kecil kemungkinan untuk memberdayakan peng-
adilan. Efek kolektif atas faktor ini akan menentukan tingkat pember-
dayaan peradilan rezim. Selanjutnya, dengan menggunakan kedua 
literatur yang ada dan pemahaman lebih lanjut, penulis memerinci 
bagaimana empat faktor itu secara bervariasi memengaruhi jenis re-
zim. Dalam proses ini penulis menunjukkan bagaimana faktor-faktor 
ini berinteraksi untuk menghasilkan pemberdayaan peradilan.

1. Partai Tunggal

Rezim partai tunggal mengonsolidasikan kekuasaan negara dalam 
satu partai politik besar. Rezim ini didefinisikan sebagai sebuah rezim, 
“... di mana partai memiliki pengaruh atas kebijakan, menguasai se-
bagian besar akses ke kekuasaan politik dan pemerintahan, dan telah 
berfungsi hingga organisasi di tingkat lokal.”302 Pengertian ini menje-
laskan pusat kekuasaan dalam rezim partai tunggal partai. Hal ini men-
ciptakan beberapa titik veto dan bentuk kepentingan rezim. Rezim ini 
memiliki beberapa cara untuk melegitimasi kekuasaan mereka, seperti 
memiliki banyak lembaga kontrol sosial; kohesi partai dan kendali pe-
merintah, dan memiliki waktu yang lama.

Banyak rezim dengan tipe ini memanfaatkan pemilu untuk mem-
perkuat legitimasi dan mengendalikan oposisi. Lembaga-lembaga po-
litik banyak dibangun seperti partai, parlemen, dan birokrasi sekadar 
sebagai kompensasi patronase, kooptasi elite, dan meminggirkan ke-
kuatan oposisi. Berbagai institusi ini menyediakan diri untuk mem-
berikan legitimasi dan kontrol sosial.303 Jenis rezim ini menyingkirkan 
agenda pemberdayaan pengadilan untuk menopang pemerintahan. 
Di samping itu, rezim ini menyukai stabilitas dan kohesivitas.304 Karier 
para anggota tergantung kepada keberhasilan partai. Jika seorang ka-
der muda berambisi menjadi Presiden, maka ia harus menanamkan 
keyakinan bahwa partai harus bertahan dalam posisinya.305

2. Militer

302 Geddes, Op. cit., hlm. 72.
303 Lai dan Slater, Op. cit., hlm. 117 dan Davenport, Op. cit., hlm. 490.
304 Barbara Geddes, “What Do We Know About Democratization After Twenty Years?”, Annual Review of 

Political Science, Vol. 2, 1999, hlm. 129.
305 Ibid., hlm. 133.
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Tipe rezim ini adalah menggunakan secara nyata ancaman atau 
kekuatan fisik oleh aparaturnya. Rezim ini ditandai dengan kemilikan 
terbatas sumber legitimasi, ketimpangan institusi pengendali sosial, 
bersandar kepada kapasitas militer untuk mempertahankan peme-
rintahan, dan memiliki jangka waktu yang terbatas. Geddes mendefi-
nisikan rezim militer sebagai suatu pemerintahan “yang dikelola oleh 
perwira atau purnawirawan militer, dengan dukungan militer di mana 
dalam penentuan kebijakan dan rekrutmen dipengaruhi oleh pejabat 
tingkat tinggi.”306 Para perwira yang memerintah memiliki kepenting-
an inti yang tidak sama dengan tipe rezim otoriter yang lain. Rezim 
ini mementingkan integritas kemiliteran dibandingkan pengendalian 
politik.307 Perselisihan internal acapkali menyebabkan bubarnya pe-
merintahan. Dengan demikian, rezim ini adalah tipe rezim otoritarian 
yang memiliki kelangsungan paling pendek di antara 4 rezim yang lain.

Rezim militer umumnya tidak ditopang dengan kemampuan un-
tuk mempertahankan legitimasi dan pengendalian sosial yang nonkur-
sif.308 Ini berasal dari fakta bahwa rezim ini sering tidak memerlukan 
institusi seperti parlemen, partai, dan pemilihan umum untuk mem-
pertahankan kekuasaannya.309 Oleh karena itu, rezim militer cende-
rung menggunakan pengadilan sebagai alat untuk menindas dan tidak 
mungkin akan memberikan mereka kekuasaan yang independen.

Namun tidak semua rezim militer berumur pendek. Mereka yang 
dapat menyelesaikan sengketa internal di antara Junta yang berkuasa 
dapat melanjutkan ke masa pemerintahan yang lebih panjang. Rezim 
dengan tipe ini lebih mungkin untuk mengembangkan lembaga-lem-
baga yang diperlukan untuk menghasilkan legitimasi karena mereka 
menjadi lebih peduli dengan kelangsungan kekuasaan. Untuk jangka 
panjang, rezim junta militer mulai bertindak seperti partai politik atau 
keluarga kerajaan. Elite rezim ini bekerja untuk menjamin stabilitas 
rezim untuk meningkatkan kesempatan mereka sendiri dan memper-
oleh ganjaran politik. Akibatnya, rezim militer mustahil dapat diharap-
kan dalam pemberdayaan peradilan untuk membantu meningkatkan 
legitimasi mereka.

Dalam jangka pendek rezim militer memiliki tingkat yang rendah 

306 Ibid.., hlm. 72.
307 Ibid., hlm. 125-126.
308 Lai dan Slater 2006, hlm. 117 dan Davenport, 2007,hlm. 490-491.
309 Joseph Wright, Op. cit., hlm. 334-335.
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untuk melakukan pemberdayaan peradilan. Dalam jangka pendek 
rezim ini tidak memiliki lembaga legitimasi. Mereka tidak mungkin 
menggunakan pengadilan sebagai alat untuk meningkatkan legitima-
si karena bertentangan dengan kebutuhan mereka sebagai lembaga 
kontrol sosial, keterbatasan waktu, dan karena kepentingan kekuasaan 
yang terlalu kecil untuk dibagi.

3. Rezim Personalis

Rezim personel termasuk tipe rezim pemerintahan yang populer 
di dunia, sekalipun para sarjana telah mendefinisikannya sebagai “tipe 
pemerintahan dengan seluruh kekuasaan terkonsentrasi kepada satu 
tangan individu.”310 Geddes (2003) mencatat rezim personalis dimulai 
dari rezim partai tunggal atau rezim militer akan tetapi menjadi per-
sonalis ketika seorang pemimpin, “... memiliki kendali atas kebijakan 
konsolidasi dan perekrutan di tangannya sendiri, sehingga pengaruh 
perwira dan/atau mengurangi pengaruh dan fungsi partai”.311 Pusat 
kekuasana ada pada satu orang. Selain itu, rezim ini memiliki beberapa 
sumber legitimasi, campuran lembaga pengendalian sosial baik koersif 
maupun non-koersif, bermaksud mengambil alih kekayaan sebanyak 
mungkin, dan memiliki horizon waktu terpendek setelah rezim militer.

Rezim personalis sangat bergantung pada penggunaan kekuatan 
dan perlindungan untuk mempertahankan kekuasaannya.312 Hal ini 
membutuhkan penciptaan beberapa institusi seperti partai dan par-
lemen. Seiring waktu, patronase diarahkan kepada patronase anggota 
keluarga. Karena sifat sempit jangka waktu personalis, suksesi biasanya 
jatuh kepada anggota keluarga pendiri.313 Lingkaran sempit ini berarti 
beberapa lembaga mampu memberikan legitimasi dan semakin sedikit 
melakukan kontrol sosial non-koersif.314 

Kepentingan utama rezim personalis adalah kekayaan.315 Hal ini 
dikombinasikan dengan konsentrasi kekuasaan di tangan seorang pe-
mimpin. Selain itu, karena rezim ini memiliki satu orang di pusat ke-
kuasaan tidak ada anggota rezim lain yang mampu mengubah watak 
pemerintahan. Tanpa partai atau keluarga untuk mendorong perhati-

310 H.E. Chehabi dan Juan Linz, 1998, Sultanistic Regimes, Baltimore: The John Hopkin University Press, hlm. 7. 
311 Geddes, Paradigms and Sand Castles, Op. cit., hlm. 72.
312 H.E. Chehabi dan Juan Linz, Op. cit., hlm. 19.
313 Ibid., hlm. 15.
314 Davenport, Op. cit., hlm. 490.
315 H.E. Chehabi dan Juan Linz, Op. cit., hlm. 19.
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an terhadap legitimasi, pemimpin personalis meninggalkan pember-
dayaan hukum dalam mendukung kekayaan. Waktu hanya berfungsi 
untuk menambah masalah ini. Rezim personalis memiliki cakrawala 
waktu lebih lama dari rezim militer tetapi yang lebih pendek daripada 
rezim partai tunggal.316

Namun karena rezim personalis menjadi lebih kleptokratis, ke-
butuhan untuk menghindari Rule of Law menjadi kebutuhan utama. 
Faktor-faktor ini menunjukkan rezim personalis benar-benar menjadi 
lebih kecil kemungkinannya untuk memberdayakan pengadilan dari 
waktu ke waktu. Dalam semua hal, rezim personalis memiliki tingkat 
yang rendah atas pemberdayaan hukum karena kepentingan dan kon-
sentrasi kekuasaan berada di tangan satu orang.

4. Monarki

Monarki otoriter ditandai oleh pentingnya hereditas suksesi dan 
akses ke kekuasaan. Pusat kekuasaan mereka adalah keluarga dan ke-
rabat.317 Mereka memiliki beberapa cara untuk mempertahankan le-
gitimasi tetapi tidak memiliki lembaga-lembaga politik seperti jenis 
rezim lainnya, mereka lebih memilih untuk menjaga stabilitas dan ko-
hesivitas, dan memiliki horizon waktu yang terpanjang.

Monarki otoriter modern menyandarkan legitimasi lebih pada 
aspek historis dengan sejarah panjang pemerintahan.318 Yang paling 
penting, monarki tidak memerlukan pembentukan eksekutif melalui 
pemilu. Sebaliknya mereka membentuk parlemen campur antara ang-
gota yang dipiluh dan diangkat dan paling besar di antaranya untuk 
mempertahankan eksistensi monarki. Namun mereka masih keku-
rangan sumber legitimasi institusional sebagaimana dikenal dalam re-
zim yang lain untuk mendukung kekuasaan. Ini menunjukkan mereka 
cenderung menggunakan pengadilan sebagai sumber legitimasi, tetapi 
bukan sebagai alat represi langsung.

Kepentingan dalam monarki otoriter sama dengan rezim partai 
tunggal. Anggota kerajaan menjadi penguasa dalam waktu yang lama, 
pemerintahan yang stabil. Dorongan untuk stabilitas berasal dari ke-

316 Geddes, “What Do We Know About Democratization After Twenty Years?”, Op. cit., hlm. 133.
317 Jose A. Cheibub dan Jennifer Gandhi, “Classifying Political Regimes: A Six-Fold Measure of Democracies 

and Dictatorships”, 2004, Paper Presented at the Annual Meeting of the American Political Science Associ-
ation, Chicago, hlm. 28.

318 Brooker, Paul. 2000. Non-Democratic Regimes: Theory, Government, and Politics. New York: St. Martin’s 
Press, hlm. 62.
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kuasaan dalam monarki otoriter. Fungsi sekutu kerajaan seperti par-
tai yang berkuasa cenderung digunakan untuk memusatkan perhatian 
pada isu-isu legitimasi dan stabilitas. Akibatnya, monarki mengem-
bangkan sektor publik yang besar untuk membeli dukungan dari rak-
yat. Selain itu, karena rezim ini tidak memanfaatkan pemilihan umum 
dan partai mereka yang paling mungkin untuk menggunakan pember-
dayaan peradilan sebagai sumber legitimasi kelembagaan. Monarki 
justru memiliki horison waktu terpanjang dari setiap jenis rezim selan-
jutnya yang mendorong pemberdayaan peradilan.

Secara ringkas, penulis ingin mengatakan bahwa rezim partai tung-
gal dan monarki memiliki tingkat yang tertinggi untuk pemberdayaan 
peradilan. Rezim ini memiliki cakrawala waktu yang lama dan pusat-
pusat kekuasaan yang berkepentingan dengan kohesivitas dan stabi-
litas. Rezim personalis dan rezim militer memiliki tingkat yang rendah 
dalam pemberdayaan peradilan. Rezim personalis memusatkan keku-
asaan di tangan satu orang dan kekayaan menjadi tujuan lain. Karena 
tidak ada kontrol pada perilaku pemimpin berarti rezim ini tidak hanya 
cenderung memiliki tingkat yang singkat yang kemudian menurun dari 
waktu ke waktu. Rezim militer memiliki pusat-pusat kekuasaan yang 
lebih besar daripada rezim personalis, tetapi kepentingan anggota jun-
ta sering terpecah-pecah. Ini berarti rezim ini tidak mungkin bertahan 
cukup lama untuk memperoleh manfaat dari pemberdayaan peradil-
an. Namun jika perbedaan-perbedaan ini dapat diselesaikan dalam 
jangka panjang, maka rezim militer harus beralih ke pemberdayaan 
peradilan sebagai sarana untuk meningkatkan legitimasi. Dalam kasus 
ini junta akan bertindak seperti partai yang berkuasa dan membantu 
membimbing terhadap institusi agar lebih mampu menjaga stabilitas 
rezim. Akhirnya, konsep hibrida yang menggabungkan unsur-unsur 
baik rezim militer maupun personalis memiliki tingkat yang rendah 
untuk pemberdayaan pengadilan.

C. PENGADILAN UNTUK DISIPLIN ADMINISTRATIF

Negara-negara otoriter sering dibayangkan sebagai organisasi 
yang jauh integratif daripada kenyataan sesungguhnya. Watak inte-
grasi negara sebagai satu rangkaian terpadu cukup menggoda ketika 
mempertimbangkan fungsi negara dalam rezim otoriter karena dua 
alasan. Pertama, kita sering menganggap bahwa penguasa otoriter 
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mempertahankan otoritas mutlak atas bawahan mereka, dan kedua, 
rendahnya tingkat transparansi sering mengaburkan kemampuan 
kita untuk mengamati perselisihan yang cukup besar dan kerusakan 
dalam hierarki yang terjadi secara teratur dalam pengaturan otoriter 
tersebut.319 Tapi tipe ideal ala Weberian dari birokrasi rasional tidak cu-
kup menangkap dinamika negara dalam konteks dunia nyata.320 Fakta-
nya, jauh dari bertindak bersama-sama, masing-masing birokrat telah 
menetapkan sendiri kepentingan pribadinya dan preferensi ideologis 
yang sering bertentangan dengan pemerintahan pusat.

Meniadakan gaya sentrifugal ini merupakan salah satu tantangan 
utama bagi kepemimpinan sentralistis dari setiap negara: penguasa 
otoriter mengalami kurangnya transparansi dalam lembaga-lembaga 
negara mereka sendiri. Bagian dari kesulitan mengumpulkan informa-
si yang akurat tentang fungsi birokrasi dapat dikaitkan dengan struktur 
hierarkis negara modern secara lebih umum, seperti yang diartikulasi-
kan oleh Martin Shapiro. Menurut Shapiro:

Patologi tertentu muncul dalam garis hierarki yang dirancang un-
tuk mengirimkan informasi dan perintah ke bawah dalam piramida 
rasional-legal. Seperti ‘lingkaran keluarga’—konspirasi antara para 
pekerja tingkat rendah untuk menahan atau mengubah arus informa-
si ke atas—yang sebagian besar berhasil karena memangkas hierarki...
proses pemangkasan secara berturut-turut memberikan tingkat yang 
lebih rendah atas banyak kesempatan guna menekan dan mendistorsi 
informasi, khususnya yang berpengaruh pada pembangkangan mere-
ka sendiri dan kinerja yang buruk.321 

Informasi yang akurat tentang kejahatan birokrasi bahkan lebih 
sulit bagi rezim otoriter untuk diungkap karena mekanisme khas untuk 
keterbukaan, seperti pers bebas atau pemantauan kelompok kepen-
tingan dari instansi pemerintah, mengalami tekanan represif. Selain 
itu, karena administrator tidak akuntabel kepada publik dan karena 
takut akan pembalasan yang bersifat politik, penguasa otoriter pada 
pucuk hierarki menerima sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada, 

319 Untuk beberapa hal, integrasi kekuasaan negara ditujukan bagi keuntungan dari penguasa otoriter 
karena mereka yang hidup di bawah pemerintahan otoriter, seperti ilmuwan politik, sering melebih-lebihkan 
kekuatan, kehadiran, dan koordinasi dari institusi negara.

320 Lihat bahasan lengkap dalam Joel Migdal, “Studying the State,” dalam Mark Lichbach and Alan 
Zuckerman (Editors), 1997, Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure, Cambridge: Cambridge 
University Press.

321 Martin Shapiro, “Appeal”,  Law and Society Review, Vol. 14, 1980, hlm. 641–642.
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masukan dari masyarakat, sehingga sangat sulit untuk menilai fungsi 
sehari-hari dari institusi negara. Pendekatan principal-agent yang telah 
diteliti secara ekstensif dalam pengaturan demokratis, telah diperbu-
ruk dalam sistem politik otoriter. Dengan rendahnya tingkat transpa-
ransi dan diperparah persoalan principal-agent, birokrasi lokal secara 
teratur menghindari, mengabaikan, atau menggagalkan kebijakan pe-
merintah pusat dalam rangka untuk mempromosikan agenda kebijak-
an mereka sendiri atau hanya untuk menerjemahkan kekuasaan admi-
nistratif mereka ke dalam aliran pendapatan tambahan. Dinamika ini 
sangat lumrah, yang sama sekali menjadi norma alternatif yang sering 
muncul di sekitar interaksi dengan agen negara.322 Dalam tingkat yang 
paling minimal, rendahnya tingkat transparansi dan persoalan princi-
pal-agent dapat merusak tujuan pembangunan.

Dalam salah satu studinya, Martin Shapiro mengamati bahwa lem-
baga peradilan digunakan sebagai salah satu dari beberapa strategi un-
tuk meningkatkan disiplin dalam hierarki administrasi negara karena 
mereka menghasilkan aliran independen informasi tentang kejahatan 
birokrasi yang didorong oleh warga sendiri. Shapiro menjelaskan bah-
wa “’hak’ banding adalah mekanisme untuk memberikan arus infor-
masi yang independen ke puncak birokrasi mengenai kinerja birokrasi 
bawahan.” Penelitian ini membantu menjelaskan mengapa rezim oto-
riter tanpa memperhatikan kebebasan sipil sering menekan hak warga 
negara melalui pengadilan.323 Pengadilan memiliki “fungsi politik fun-
damental” dengan bertindak sebagai jalan “... bagi aliran informasi ke 
atas [dan] untuk aliran ke bawah dalam sistem komando.”324

Mesir memberikan contoh yang baik bagaimana pengadilan ka-
dang-kadang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan 
masalah principal-agent antara pusat dan daerah. Setelah pengadil-
an tata usaha negara dirusak pada tahun 1950, maka di bawah Nasser 
(1952-1970), Sadat (1970-1981) dan kemudian Mubarak (1981-2011) 

322 Ironisnya, semakin rezim berusaha untuk memperluas kapasitas politik dan administrasi, semakin banyak 
peluang munculnya korupsi kolektif. Mungkin contoh terbaik dari hal ini adalah ekspansi global BUMN di 
negara berkembang pada periode pascakemerdekaan, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk memperluas 
jaringan patronase politik negara untuk membangun kapasitas ekonomi negara. Ekspansi yang cepat atas 
fungsi negara ini menghasilkan peluang yang tak terhitung untuk birokrat dalam menerjemahkan kekuasaan 
resmi menjadi keuntungan individual. Lihat: John Wanterbury, 1993, Exposed to Innumerable Delusions: Public 
Enterprise and State Power in Egypt, India, Mexico, and Turkey Cambridge: Cambridge University Press.

323 Martin Shapiro, 1 9 8 1 ,  Courts: A Comparative and Political Analysis,  C hicago: University of Chicago 
Press, h l m .  49.

324 Ibid.
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memfasilitasi kemunculan kembali pengadilan tata usaha negara da-
lam upaya untuk mengendalikan birokrasi negara. Sektor publik telah 
menjamur akibat gelombang besar nasionalisasi, dan birokrasi negara 
terus membengkak karena pemerintah wajib menyediakan pekerjaan 
bagi lulusan baru untuk mencegah kerusuhan sosial.

Salah satu masalah yang paling mendesak bagi Nasser dan para pe-
nerusnya adalah ketidakmampuan untuk memantau secara memadai 
disiplin seluruh hierarki administrasi negara. Karena partai politik di-
bubarkan, independensi peradilan terganggu, pers bebas ditekan, dan 
warga negara dilucuti akses ke lembaga di mana mereka secara efektif 
dapat melindungi kepentingan mereka, maka hanya sedikit transpa-
ransi dalam sistem politik dan ekonomi. Korupsi mulai menjamur di 
pemerintahan dan birokrat menyalahgunakan kekuasaan dan posisi 
mereka untuk menekan warga, dan pengelolaan sektor publik dimo-
nopoli oleh negara.

Nasser berusaha untuk meningkatkan pengawasan dan disiplin bi-
rokrasi melalui serangkaian mekanisme yang terpusat. Yang pertama 
adalah dengan menciptakan sebuah “Kantor Pengaduan” yang warga 
negara bisa mengajukan keluhan mereka. Jangkauan kewenangan kan-
tor ini meliputi keluhan atas pelayanan berbagai kementerian, BUMN, 
provinsi, dan kantor presiden itu sendiri. Nasser juga berusaha untuk 
melaksanakan reformasi dan pemantauan birokrasi melalui pemben-
tukan Badan Pusat Lembaga dan Birokrasi. Sadat kemudian mencipta-
kan Dewan Nasional Administrasi Pembangunan. Kedua strategi terse-
but dianggap gagal.

Badan-badan monitoring menderita masalah principal-agent dan 
informasi yang asimetri sehingga menyebabkan pelanggaran admi-
nistrasi di banyak tempat. Kantor Pengaduan lebih mampu mengatasi 
masalah principal-agent tersebut, karena mereka menghasilkan aliran 
independen informasi dari warga yang mengajukan pengaduan. Kan-
tor pengaduan di lingkungan kepresidenan sendiri menerima 4.000 
pengaduan per hari, atau hampir 1,5 juta per tahun.325

Masalah birokrasi semakin meningkat dengan inisiasi kebijak-
an ekonomi pintu terbuka oleh Presiden Sadat. Transisi tiba-tiba dari 
ekonomi sosialis ke ekonomi campuran meningkatkan peluang untuk 
korupsi secara eksponensial. Kurangnya disiplin birokrasi selanjut-

325 Ibid., hlm. 285-287.
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nya mengakibatkan ketidakpastian hukum dan investasi. Sebuah ke-
lompok konsultan bisnis utama yang beroperasi di Mesir pada 1970-
an melaporkan bahwa “sementara undang-undang baru mendorong 
banyak perusahaan-perusahaan internasional untuk memeriksa ke-
mungkinan Mesir sebagai lokasi investasi, sebagian besar dari perusa-
haan-perusahaan itu menemukan bahwa UU telah memuat pedoman 
yang terlalu luas dan aplikasi mereka bermasalah dengan birokrasi Me-
sir yang tidak memiliki komitmen seragam untuk kebijakan baru. Oleh 
karena itu, realisasi investasi menjadi terhambat.” Dalam beberapa ka-
sus, birokrat local menciptakan penghalang untuk memperoleh suap. 
Di lain waktu, birokrat mengganggu perusahaan atas alasan ideologis 
sehingga bertentangan dengan program ekonomi pintu terbuka yang 
baru diluncurkan.

Karena strategi pemantauan terpusat gagal untuk menghasilkan 
informasi yang dapat dipercaya tentang kegiatan lembaga-lembaga ne-
gara itu sendiri, Sadat meningkatkan kemandirian dan kapasitas sistem 
pengadilan tata usaha negara sebagai forum netral di mana warga bisa 
menyuarakan keluhan mereka dan untuk mengekspos korupsi dalam 
birokrasi negara. Rezim memfasilitasi kekuatan dan otonomi pengadil-
an tata usaha negara pada tahun 1972 dengan mengembalikan kendali 
pengangkatan, promosi, dan fungsi internal lainnya, yang semuanya 
melemah atau sepenuhnya telah dilucuti oleh dekrit presiden pada ta-
hun 1959. Pemerintah juga memperluas kapasitas kelembagaan peng-
adilan tata usaha negara pada tahun 1970-an dengan membangun 
pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh negeri. Dengan 
dukungan pemerintah ini, maka terjadi lonjakan kasus yang ditangani 
oleh pengadilan tata usaha negara dalam perkara gugatan kepada pe-
merintah.

Cina memberikan contoh lain bagaimana pengadilan kadang-
kadang digunakan oleh rezim untuk menyelesaikan masalah princi-
pal-agent antara pusat dan daerah. Dua masalah politik paling men-
desak yang dihadapi pemerintah pusat Cina saat ini adalah merajalela 
korupsi oleh pejabat pemerintah daerah dan kontrol pemerintah yang 
lemah atas satuan pemerintahan lokal. Kedua masalah itu saling terka-
it. Sejak 1970-an, ketika Cina pelan-pelan melakukan transisi menuju 
ekonomi pasar bebas, pejabat pemerintah daerah seakan menemukan 
kemudahan untuk menyalahgunakan kekuasaan administratif karena 
lemahnya kontrol administratif pusat. Pejabat pemerintah daerah me-
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nyediakan infrastruktur, lisensi dan perizinan, dan memungut pajak. 
Penyalahgunaan kekuasaan ini sangat umum, terutama karena pejabat 
pemerintah daerah sering memiliki peran yang signifikan dalam per-
dagangan lokal.326

Pepatah Cina, “gunung-gunung menjulang tinggi tetapi kaisar te-
lah tersingkir,” digunakan untuk menggambarkan ketidakmampuan 
pemerintah pusat untuk secara efektif memantau dan menghukum pe-
jabat lokal karena menyalahgunakan kekuasaan administratif mereka. 
Tidak mengherankan, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di ting-
kat lokal tersebut menghasilkan protes publik yang luas. Media Chi-
na melaporkan terjadi tidak kurang 100 ribu protes pada 1997-2000.327 
Pada tahun 2004, jumlah “protes massa” yang dilaporkan oleh peme-
rintah Cina meningkat menjadi 74.000 peristiwa per tahun.

Bagaimana pemerintah pusat Cina menangani masalah kritis ini? 
Menarik, bahwa Cina kemudian menempuh rute yang sama seper-
ti yang telah dilakukan oleh Mesir, yaitu melalui ekspansi pengadilan 
tata usaha negara. Upaya ini mulai digalakkan pada tahun 1988 dengan 
pembentukan 1.400 pengadilan tata usaha negara di seluruh negeri. 
Sebuah UU Acara Peradilan Tata Usaha Negara kemudian ditetapkan. 
Pengadilan atata usaha negara dirancang untuk menyediakan jalur un-
tuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat lokal berdasarkan 
berbagai alasan seperti inkonsistensi, kesewenang-wenangan, atau ke-
tidakteraturan keputusan administratif, penundaan yang tidak pantas, 
penyimpangan prosedural, atau perlakuan yang tidak adil.328

Warga negara semakin sering menempuh pengadilan tata usaha 
negara untuk mengajukan keberatan terhadap pejabat lokal. Dalam 
waktu 6 tahun sejak didirikan, lebih dari 50.000 kasus tata usaha nega-
ra telah diperiksa setiap tahun, dan dalam waktu 10 tahun kemudian, 
jumlah kasus baru melonjak menjadi 2 kali lipat menjadi 100.000 per 
tahun. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Cina, tentu tingkat liti-
gasi ini masih rendah, namun peningkatan secara tajam jumlah perka-
ra menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara semakin diang-
gap sebagai jalan yang layak di mana warga negara dapat mencegah 

326 Lihat kajian menarik dalam Melanie Manion, 2004, Corruption by Design, Cambridge, Harvard University 
Press.

327 Murray Tanner, “Cracks in the Wall: China’s Eroding Coercive State”, Current History, September, 2001, 
hlm. 243–249.

328 Randall Peerenboom, 2002, China’s Long March toward Rule of Law, Cambridge, Cambridge University 
Press, hlm. 423.
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korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sesuatu yang mengejutkan, 
terutama bagi mereka yang mengabaikan lembaga peradilan di negara 
otoriter, bahwa penggugat (dalam hal ini warga negara) memenangkan 
hampir 40 persen dari kasus tersebut baik untuk keseluruhan maupun 
sebagian.

Meskipun sepintas tampak sebagai sesuatu hal yang kontradiktif, 
Pengadilan Tata Usaha Negara juga melayani fungsi penting bagi pe-
merintah pusat. Pertama, perkara pengadilan memberikan informasi 
berharga mengenai perbuatan aparatur negara di tingkat lokal. Peme-
rintah pusat kemudian dapat menggunakan informasi tersebut untuk 
mendisiplinkan bawahan dan menentukan kebijakan kepegawaian 
yang efektif.329 Kedua, pengadilan tata usaha negara menyediakan jalur 
hukum dan keadilan serta kesetaraan bagi setiap warga negara dalam 
menghadapi perlakuan pejabat di tingkat lokal.330

Fungsi ini tampaknya menjadi prioritas bagi pemerintah pusat 
sebagai sarana untuk mencegah ketidakstabilan politik akibat korupsi 
dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal. Pengadilan tata usaha 
negara telah meredakan tekanan politik dan melakukan fungsi legiti-
masi tanpa merusak sistem politik. Akhirnya, mengurangi korupsi, pe-
nyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi pasar di tingkat lokal sangat 
penting untuk mengembangkan rasionalitas pasar dan kepemilikan 
properti.

Tentu saja ada sejumlah masalah yang dihadapi pengadilan tata 
usaha negara, dari kurangnya otonomi yang cukup dari negara atas 
pembalasan birokrasi dan pelaksanaan putusan pengadilan.331 Namun 
meskipun terdapat persoalan, ada indikasi yang jelas bahwa pemerin-
tah bergerak maju untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sistem 
pengadilan.332 Peerenboom menegaskan bahwa “Jiang Zemin men-
dukung Rule of Law sebagian karena ia melihatnya sebagai alat untuk 
memperkuat kekuasaan Partai. Rule of law adalah cara untuk mengen-
dalikan pemerintah daerah dari kemandirian dan memastikan bahwa 
kebijakan partai dan pemerintah pusat akan berjalan. Hal ini juga men-
jadi senjata dalam perang melawan korupsi dan sarana untuk mempro-

329 Ibid., hlm. 398.
330 Ibid.
331 Stanley Lubman, 1999, Bird in a Cage: Legal Reform in China after Mao, Stanford: Stanford University Press, 

hlm. 258-269.
332 Randall Peerenboom, Op. cit., hlm. 280-342.
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mosikan pembangunan ekonomi. “333

Selama 60 tahun kekuasaan partai tunggal di Meksiko, setiap war-
ga negara juga didorong untuk menggunakan pengadilan “sebagai per-
lindungan terhadap kesewenang-wenangan aparatur negara.”334 Keku-
asaan Partido Revolucionario Institusi (PRI) tidak memberikan jalan 
kepada lembaga peradilan untuk terlibat dalam kebijakan. Sebaliknya, 
pemerintah menggunakan mekanisme ini untuk lebih melembagakan 
Rule of Law dan memperkuat disiplin dalam tatanan birokrasi yang 
berkembang. Sebagai negara federal, Meksiko memiliki sebuah penga-
dilan tata usaha negara federal dan 29 lainnya di tingkat lokal. Konsti-
tusi federal sendiri menentukan kebebasan bagi tiap-tiap negara bagi-
an untuk menyusun peradilan dan cabang kekuasaan negara lainnya.

Sejarah pengadilan tata usaha negara telah mengalami rute yang 
panjang dan dibentuk sejak abad ke-16 dengan meniru pengalaman 
India yang membentuk Komisi Banding Kerajaan (The Royal Hearing). 
Setiap warga negara diperkenankan untuk mengajukan keberatan atas 
keputusan pemerintah Spanyol (yang menjajah Meksiko) yang diduga 
sewenang-wenang. Pada tahun 1812, para hakim tata usaha negara di-
integrasikan kepada badan perpajakan sebagai bagian dari kekuasaan 
eksekutif. Situasi ini bertahan hingga 1824, saat konstitusi baru mene-
tapkan para hakim tata usaha negara berada dalam lingkungan keku-
asaan kehakiman, khususnya peradilan umum, dan tidak lagi menjadi 
bagian eksekutif. 

Namun dalam perkembangan selanjutnya, dengan alasan sentra-
lisasi pemerintahan, para hakim tata usaha negara dikembalikan lagi 
menjadi aparatur pemerintah. Tahun 1853, UU Peradilan Tata Usaha 
Negara diundangkan. Dengan UU ini, dibentuk pengadilan tata usaha 
negara yang terutama untuk memeriksa dan memutus sengketa per-
pajakan. Pembentukan pengadilan ini sempat dihapus karena diang-
gap bertentangan dengan konstitusi yang tidak mengenal pengadilan 
khusus semacam itu. Melalui Konstitusi 1857, pengadilan tata usaha 
negara kembali dibentuk sebagai bagian kekuasana kehakiman dengan 
kompetensi absolut dalam rangka menangani keluhan warga negara, 
yang dalam dialek setempat dikenal dengan istilah “amparo.” Sistem 
ini berjalan dan kembali dihapuskan dengan ketentuan Konstitusi 

333 Ibid., hlm. 60.
334 Joel Verner, “The Independence of Supreme Courts in Latin America: A Review of the Literature”, Journal 

of Latin American Studies, Vol. 16, 1984, hlm. 486.
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1917.
Pada tahun 1936, Mahkamah Tata Usaha Negara Federal dibentuk 

dengan maksud sebagai bagian dari sistem peradilan yang indepen-
den, sekalipun ditempatkan sebagai bagian dari cabang eksekutif. Se-
jak saat itu dimungkinkan membentuk badan-badan pengadilan yang 
bersifat khusus dengan penempatannya sebagai bagian dari badan 
pemerintah. Rintisan perubahan UUD di tahun 1988 dan 1996 kem-
bali menempatkan pengadilan tata usaha negara sebagai persoalan 
yang diperdebatkan. Ada usaha untuk menempatkan kembali sebagai 
bagian dari kekuasaan kehakiman. Hal itu terwujud saat perubahan 
Konstitusi Federal tahun 1996 dan dimuat dalam ketentuan Pasal 116 
(1988) dan Pasal 122 (1996), yang juga menjadi dasar bagi pembentuk-
an pengadilan tata usaha negara di tingkat negara bagian. Konstitusi 
itu sendiri tidak pernah secara perinci mengatur wewenang negara ba-
gian membentuk pengadilan tata usaha negara, akan tetapi jika negara 
bagian akan mengaturnya, maka menjadi urusan negara bagian untuk 
menempatkan pengadilan sebagai kekuasaan kehakiman atau badan 
independen yang menjadi bagian eksekutif, dengan diizinkannya pe-
merintah untuk mencampuri urusan rekrutmen, masa jabatan, dan 
sistem penggajian para hakim.

Desain sistem pengadilan tata usaha negara meliputi satu badan di 
tingkat federal dan 29 lainnya di tingkat negara bagian. Beberapa peng-
adilan di tingkat negara bagian adalah bagian dari kekuasaan kehakim-
an, sedangkan lainnya adalah badan independen yang menjadi bagian 
eksekutif. Kata “independen” di sini harus dimaknai sebagai “terpisah 
dari kekuasaan kehakiman.” Sudah barang tentu, akibat penempatan-
nya sebagai bagian dari eksekutif, akan menimbulkan relasi ketergan-
tungan dengan pemerintah. Di antara 29 pengadilan di negara bagian 
tersebut, 62% (18 pengadilan) menjadi bagian eksekutif, sedangkan si-
sanya 38% (11 pengadilan) menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. 

Untuk memahamai fungsi pengadilan Tata Usaha Negara di Mek-
siko, maka harus dibaca pertama-tama adalah Pasal 133 Konstitusi Fe-
deral yang mengisyaratkan supremasi hukum dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Konstitusi telah menyediakan serangkaian prinsip un-
tuk memandu dalam penyelesaian perselisihan. 

Lazimnya pengadilan lain, pengadilan tata usaha negara berfung-
si untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan tidak memihak. 
Salah satu kompetensi pengadilan tata usaha negara adalah menguji 
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tindakan pemerintah atas dasar dugaan penyalahgunaan kekuasaan 
(abuse of power). Pengadilan akan memeriksa dengan menggunakan 
parameter Rule of Law. Sisi penting pengadilan tata usaha negara de-
ngan demikian menjadi mekanisme hukum bagi setiap warga negara 
dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan melawan hu-
kum, sementara pada sisi lain juga berfungsi untuk memantau disiplin 
birokrasi.335 Setiap perbuatan pemerintah harus mencocoki prinsip-
prinsip konstitusi dan peraturan perundang-undangan khusus yang 
mengatur suatu wewenang. 

D. PENGADILAN UNTUK MEMPERTAHANKAN REZIM

Lembaga peradilan juga kadang-kadang diberdayakan oleh pe-
nguasa otoriter untuk mempertahankan kohesi di antara orang-orang 
dalam pemerintahan. Telah lama diingat dalam legenda Achilles bah-
wa kesulitan dari otoritarianisme adalah mempertahankan konsensus 
di antara koalisi yang berkuasa. Para pemimpin otoriter sangat sadar 
bahwa jika perpecahan elite tidak dikelola dengan baik, rezim mere-
ka dengan cepat dapat rontok dengan sendirinya. Untuk itu, lembaga 
peradilan digunakan untuk memformalkan kesepakatan pembagian 
kekuasaan di antara para elite tersebut.

Kasus Chile di masa rezim Pinochet memberikan contoh yang pa-
ling jelas tentang bagaimana konstitusi telah digunakan untuk meres-
mikan fakta antara faksi-faksi yang bersaing dalam rezim otoriter dan 
bagaimana lembaga-lembaga peradilan kadang-kadang digunakan 
untuk menyeimbangkan kepentingan di antara mereka.336 Konstitusi 
1980 dan pembentukan MK di tahun 1981 didesain untuk melestari-
kan perimbangan di antara 4 angkatan dalam militer guna menjamin 
kohesivitas rezim. Sayangnya, dalam perkembangan selanjutnya, MK 
justru sering menentang pemerintah dan menjadi salah satu institusi 
yang membuka jalan demokratisasi. Aturan ditetapkan guna mence-
gah oposisi menggunakan MK untuk menantang pemerintah. 

Tidak seperti kediktatoran kontemporer di Argentina, Brazil, dan 
Uruguay, yang melembagakan mekanisme untuk mencegah muncul-
nya orang kuat di atas angkatan bersenjata, di Chile setelah kudeta 11 

335 Tom Ginsburg dan T. Moustafa, 2008, Rule by Law: The Politics of Court in the Authoritarian Regime, Cambr-
dige University Press, hlm. 11.

336 Lihat: Robert Barros, 2002, Constitutionalism and Dictatorship: Pinochet, the Junta, and the 1980 Constitution, 
Cambridge: Cambridge University Press.
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September 1973, Pinochet dengan cepat mencapai keunggulan atas 
tentara dan pemerintahan junta militer dan muncul sebagai sosok 
yang paling kuat dalam rezim. Pada tahun 1980 kekuatan pribadi ini 
memungkinkan Pinochet untuk memberlakukan konstitusi yang me-
langgengkan pemerintahannya dan termasuk ketentuan yang kemudi-
an memungkinkan dia untuk tetap menjadi Panglima Militer selama 
8 setelah kembali ke pemerintahan sipil dan menjadi Senator seumur 
hidup. Para sarjana umumnya membaca Konstitusi 1980 merupakan 
wujud kediktatoran personalis karena, dalam jangka pendek, konstitu-
si tidak melakukan apa pun kecuali untuk memperpanjang kekuasaan 
Pinochet. 

Dalam beberapa kasus, penguasa otoriter menggunakan pengadil-
an sebagai sarana mempertahankan kekuasaan. Sebagai contoh, sete-
lah merebut kendali pemerintah Filipina pada bulan September 1972, 
Ferdinand Marcos dengan cepat menyatakan darurat militer, meng-
ambil alih media, memenjarakan lawan politik, dan membekukan 
partai politik. Anehnya, Marcos sama sekali tidak menyentuh Mahka-
mah Agung Filipina. Sebaliknya, dalam pernyataan publik pertamanya 
Marcos meyakinkan publik bahwa “peradilan harus terus berfungsi 
sesuai dengan organisasi dan personil yang sekarang.” Selain itu, ia 
mengklaim bahwa pemerintah baru akan efektif menerapkan “checks 
and balances”, yang akan ditegakkan oleh Mahkamah Agung dalam ke-
rangka baru “otoritarianisme konstitusional.”337 

Sebaliknya, pengamatan yang menarik adalah bahwa Marcos me-
rasa terdorong untuk membuat pernyataan seperti itu dan untuk men-
jaga Mahkamah Agung berfungsi untuk memberikan perlindungan 
hukum bagi perebutan kekuasaan. Menghormati dipentaskan seperti 
legalitas liberal menunjukkan bahwa Marcos sangat menyadari bahwa 
klaimnya legitimasi prosedural adalah bermasalah. Dengan meninggal-
kan lembaga peradilan dengan gelar cukup kemerdekaan dari campur 
tangan eksekutif, Marcos bisa mengklaim lebih kredibel bahwa “otori-
tarianisme konstitusional” bukan sekadar sajian yang menggelikan. An-
thony Pereira mengamati bahwa di Brazil, “... rezim bersandar kepada 
pengadilan untuk mengklaim legitimasi yang pada gilirannya legitimasi 
tersebut ditopang oleh ukuran tertentu dari otonomi.”338 Kasus serupa 

337 Rolando Del Carmen, “Constitutionalism and the Supreme Court in a Changing Philippine Polity.” Asian 
Survey, Vol. 13, 1973, hlm. 1050.

338 Pereira, “Persecution and Farce: The Origins and Transformation of Brazil’s Trials, 1964–1979.” Latin 
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terjadi pada Spanyol (masa pemerintahan Franco), Mesir, dan Cina.
Dalam banyak kasus, rezim otoriter beralih ke Rule of Law sebagai 

narasi legitimasi hanya setelah kegagalan tujuan kebijakan awal mere-
ka atau setelah dukungan populer bagi rezim telah memudar. Presiden 
Nasser (1954-1970) menyematkan legitimasinya pada prinsip-prinsip 
revolusioner kemerdekaan nasional, redistribusi kekayaan nasional, 
pembangunan ekonomi, dan nasionalisme Arab.339 Lembaga peradilan 
ditoleransi hanya sebatas bahwa mereka memfasilitasi prestasi rezim 
sebagai tujuan substantif. Kebijakan netral Nasser selama Perang Di-
ngin menyebabkan ketegangan Mesir dengan Barat, sehingga mem-
batalkan bantuan dana untuk pembangunan Bendungan Aswan yang 
direncanakan. Nasser melakukan tindakan balasan dengan menasio-
nalisasi Terusan Suez pada tahun 1956. Akibatnya, Inggris, Perancis, 
dan Israel menduduki Semenanjung Sinai, namun mengundurkan diri 
di tengah tekanan internasional, meningkatkan sehingga meningkat-
kan pamor politik Nasser. Sejak saat itu, popularitas Nasser di wilayah 
tersebut tumbuh secara substansial dan gagasan untuk membangun 
persatuan Arab di bawah kepemimpinannya meningkat, mencapai 
puncaknya dengan pembentukan Republik Persatuan Arab dengan 
Suriah (1958-1961).

Pada tahun 1962, Nasser memulai serangkaian langkah-langkah 
sosialis dan reformasi modernisasi di Mesir. Meskipun gagal memben-
tuk persatuan Arab, dengan 1.963 pendukung Nasser mendapatkan 
kekuasaan di beberapa negara Arab. Dia juga terlibat dalam Perang 
Saudara di Yaman Utara. Nasser memperkenalkan konstitusi baru 
pada tahun 1964, tahun yang sama ia menjadi Ketua Gerakan Non-
Blok internasional. Dia kembali memperoleh jabatan presiden pada 
Maret 1965 setelah semua lawan-lawan politiknya secara hukum dila-
rang. Setelah konsesi Mesir ke Israel atas Perang Enam Hari pada tahun 
1967, Nasser mengundurkan diri tetapi kembali memperoleh jabatan 
Presiden setelah aksi massa memberikan dukungan. Nasser kemudi-
an mengangkat dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri dan Panglima 
Militer pada 19 Juni 1967. Pada 30 Maret 1968, menyusul keretakan eli-

American Research Review 33: 43-66.
339 Nasser mendalangi kudeta terhadap Raja Farouk (1952), lalu menjadi wakil perdana menteri dalam 

pemerintahan baru setelah Mesir menjadi Republik. Pada tahun 1953, Nasser memperkenalkan reformasi 
agraria. Setelah melarang Ikhwanul Muslimin (1954), ia memerintahkan penahanan terhadap Presiden 
Muhammad Naguib, dan mengambil alih pemerintahan. Sebuah referendum publik Juni 1956 menyetujui 
konstitusi baru sekaligus mendukung Nasser sebagai Presiden.
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te di tubuh militer, Nasser mengumandangkan manifesto politik untuk 
liberalisasi politik, pemberantasan korupsi, dan memperoleh dukung-
an lewat referendum pada bulan Mei. 

Sebaliknya, Anwar Sadat (1970-1981) secara eksplisit menyematkan 
legitimasi rezim kepada “sayadat al-qanun” (supremasi hukum) dan 
menggunakan ratusan kali retorika Rule of Law selama 11 tahun ber-
kuasa sebagai kepala negara yang otoriter. Tak lama setelah menjabat, 
Sadat mengejutkan banyak orang Mesir dengan mengabaikan dan me-
menjarakan dua tokoh paling berkuasa, Wakil Presiden Ali Sabry, yang 
memiliki hubungan dekat dengan pejabat Soviet, dan Sharawy Gomaa, 
Menteri Dalam Negeri, yang mengontrol polisi rahasia. Popularitas Sa-
dat tumbuh cepat setelah ia mengurangi kekuatan polisi rahasia yang di-
benci publik, membekukan hubungan dengan Uni Soviet, dan memulai 
konfrontasi baru dengan Israel. Mesir mengalami krisis ekonomi akibat 
Perang Enam Hari. 

Namun pada 18 September 1978, Sadat menyetujui kesepakatan da-
mai dengan Israel, tindakan yang membuat Mesir dicoret dari keanggo-
taan Liga Arab, sekaligus memindahkan markas besar persekutuan itu 
dari Kairo ke Tunisia.340 Bulan-bulan terakhir dari kepresidenan Sadat 
ditandai dengan kudeta internal. Sadat menepis tuduhan bahwa keru-
suhan itu dipicu oleh isu-isu domestik dan percaya bahwa Uni Soviet 
telah merekrut sekutu regionalnya di Libya dan Suriah untuk menghasut 
pemberontakan yang akhirnya akan memaksa dia keluar dari kekuasa-
an. Setelah kudeta militer yang gagal pada bulan Juni 1981, Sadat meme-
rintahkan tindakan keras yang mengakibatkan penangkapan sejumlah 
tokoh oposisi. Pada tanggal 6 Oktober 1981, Sadat dibunuh saat meng-
hadiri parade militer di Kairo.341 

Jabatan Presiden Mesir kemudian digantikan oleh Hosni Mubarak. 
Mubarak diangkat sebagai Wakil Presiden Mesir pada tahun 1975 dan 
menjadi presiden pada tanggal 14 Oktober 1981, setelah pembunuhan 
Presiden Anwar Sadat. Hampir 30 tahun kepresidenannya membuat-
nya menjadi penguasa Mesir terlama Muhammad Ali Pasha. Sebelum 
ia masuk politik, Mubarak adalah seorang perwira karier di Angkatan 
Udara Mesir, menjabat sebagai komandan 1972-1975 dan kemudian 
menjadi Marsekal.

340 Status Mesir dalam Liga Arab dipulihkan pada tahun 1989 dan markas juga kembali ke Kairo. 
341 Di samping Presiden Sadat, tewas pula Duta Besar Kuba, pemimpin militer Oman, seorang pendeta 

Kristen Koptik, dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Mesir, Samir Halmy.
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Sepanjang tahun 1980-an Mubarak meningkatkan produksi peru-
mahan yang terjangkau, pakaian, furniture, dan obat-obatan. Keter-
gantungan berat Mesir pada bantuan AS dan harapan untuk tekanan 
AS pada Israel untuk pemukiman Palestina dilanjutkan di bawah Mu-
barak. Ia juga diam-diam meningkatkan hubungan dengan bekas Uni 
Soviet. Pada tahun 1987 Mubarak memenangkan pemilihan untuk 
masa jabatan 6 tahun kedua. Dalam tahun-tahun awal kekuasaannya, 
Mubarak memperluas Badan Intelijen Mesir dan Pasukan Keamanan 
Dalam Negeri. 

Mubarak mengundurkan diri setelah 18 hari demonstrasi selama 
revolusi Mesir 2011 ketika pada tanggal 11 Februari 2011, Wakil Presiden 
Omar Suleiman mengumumkan bahwa Mubarak telah mengundurkan 
diri sebagai presiden dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Mi-
liter Agung. Pada tanggal 13 April 2011, jaksa memerintahkan pena-
hanan atas Mubarak dan kedua putranya selama 15 hari atas tuduhan 
korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dia kemudian diperintahkan 
untuk diadili atas tuduhan kelalaian untuk tidak memberikan perintah 
guna menghentikan pembunuhan demonstran damai selama revolusi. 
Persidangan dimulai pada tanggal 3 Agustus 2011. Oditur militer Mesir 
kemudian juga menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki peran 
Mubarak dalam pembunuhan pendahulunya Anwar Sadat.

Pada tanggal 2 Juni 2012, Mubarak dijatuhi hukuman penjara se-
umur hidup oleh pengadilan Mesir. Setelah hukuman, ia dilaporkan 
telah mengalami serangkaian krisis kesehatan. Pada 13 Januari 2013, 
pengadilan banding membatalkan hukuman Mubarak dan memerin-
tahkan pemeriksaan ulang. Pada tanggal 20 Agustus 2013 pengadilan 
Mesir memerintahkan pembebasan Mubarak, karena tidak ada alasan 
hukum untuk lebih lama lagi melakukan penahanannya. Sehari kemu-
dian, perdana menteri sementara Hazem el-Beblawi memerintahkan 
Mubarak dalam tahanan rumah.

Demikian juga dalam kasus Cina. Mao Zedong (1949-1976) meru-
sak lembaga peradilan hampir sepenuhnya setelah mendirikan Repub-
lik Rakyat Cina pada tahun 1949, tetapi retorika Rule of Law kini se-
makin digunakan oleh rezim yang sebagian untuk mengisi kekosongan 
ideologi kiri setelah pudarnya ideologi komunisme, terutama menyam-
but reformasi ekonomi Cina sejak kepemimpina Den Xiaoping (1978-
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1992).342 Penerus mereka, yaitu Hosni Mubarak (1981-2011), Jiang 
Zemin (1993-2003), dan Hu Jintao (2003-2013), terus menggunakan 
lembaga peradilan untuk mengonsolidasikan kapasitas kelembagaan 
mereka dan mengumandangkan slogan Rule of Law untuk meningkat-
kan legitimasi mereka.

Ini bukan untuk mengatakan bahwa rezim ini secara konsisten 
mendukung independensi peradilan atau bahwa mereka memiliki ke-
bijakan yang stabil vis-à-vis lembaga peradilan. Sebaliknya, penguasa 
otoriter biasanya memiliki tekanan yang kontradiktif. Pengadilan da-
pat melakukan peran penting bagi rezim untuk menyelesaikan patolo-
gi pemerintahan otoriter, tetapi mereka juga memerlukan biaya varia-
bel bahwa para penguasa tidak ingin mentolerir. Klaim di sini adalah 
bahwa setiap rezim berusaha untuk menggalang dukungan di berbagai 
momen dengan menyatakan membaktikan diri kepada Rule of Law. 
Supaya legitimasi dipertahankan, lembaga peradilan harus menikmati 
derajat otonomi yang nyata dari eksekutif.

E. REFLEKSI

Pembahasan di atas menunjukkan beberapa hal. Pertama, peng-
adilan diberdayakan sebagai penguji yang penting pada eksekutif dan 
kekuasaan legislatif dan merupakan dasar bagi fungsi pemerintahan 
demokratis. Kehadiran mereka dalam sistem politik nondemokratis 
mengejutkan dan layak untuk memperoleh penyelidikan lebih lanjut. 
Kedua, dalam konteks otoriter, pengadilan yang diberdayakan dapat 
memberikan jalan bagi kelompok oposisi untuk menantang rezim. Se-
lain itu, pengadilan yang diberdayakan dapat memberikan kesempat-
an bagi tiap warga untuk tanggung gugat terhadap pejabat pemerin-
tah lokal supaya bertanggung jawab. Memahami penyebab perbedaan 
dalam pemberdayaan peradilan akan membantu menciptakan pema-

342 Deng adalah seorang politisi dan pemimpin reformis dari Republik Rakyat China yang, setelah kematian 
Mao memimpin negaranya menuju ekonomi pasar. Sementara Deng pernah menjabat sebagai kepala negara, 
kepala pemerintahan atau Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (posisi tertinggi di China Komunis), ia 
tetap adalah “pemimpin tertinggi” dari Republik Rakyat China 1978-1992. Sebagai inti dari pemimpin generasi 
kedua, Deng berbagi kekuasaan dengan beberapa politisi tua kuat umumnya dikenal sebagai Delapan Sese-
puh. Pada bulan November 1978, setelah Cina stabil dari gejolak politik, Deng mengunjungi Bangkok, Kuala 
Lumpur dan Singapura dan bertemu dengan Perdana Menteri Lee Kuan Yew, yang menyarankan dia untuk 
membuka diri dan lreformasi, serta berhenti mengekspor ideologi komunis di Asia Tenggara. Kemudian, 
Deng mengirim puluhan ribu orang Cina ke Singapura untuk belajar. Berkat dukungan dari para pemimpin 
partai lain, pada tahun 1978, Deng naik ke kekuasaan.. Pada bulan Desember 1978, saat Sidang Pleno Ketiga 
Komite Sentral ke-11 Kongres Partai Komunis China, Deng mengambil alih kendali kekuasaan.



SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK

256

haman yang lebih baik dari tingkat yang berbeda mengenai akuntabi-
litas dalam rezim otoriter. Ketiga, uraian telah menunjukkan peradilan 
independen penting bagi perkembangan ekonomi. 

Mengkaji lebih lanjut sumber pemberdayaan peradilan dapat 
membantu untuk menjelaskan perbedaan dalam pembangunan eko-
nomi di antara rezim otoriter. Pembangunan ekonomi, pada giliran-
nya, telah terbukti memainkan peran penting dalam proses demokra-
tisasi. Memahami sumber perbedaan dalam pemberdayaan peradilan 
di antara rezim otoriter telah membantu mendapatkan wawasan lebih 
lanjut ke dalam proses demokratisasi. Keempat, uraian di atas juga 
menunjukkan bahwa terdapat rezim otoriter yang tidak sama. Rezim 
otoriter terus membuktikan faktor yang signifikan dalam pembangun-
an dan kebijakan kelembagaan. Pandangan ini menunjukkan perlunya 
mempertimbangkan jenis otoriter rezim sebagai variabel independen 
yang terpisah ketika memeriksa rezim otoriter. 



Bab 9
PERADILAN AGAMA

A. PENDAHULUAN

Peradilan Agama di Indonesia sering kali mengalami pasang surut, 
seiring dengan tolak tarik dan sifat interaksionalnya atas hukum Islam 
dengan sistem hukum lain. Jauh sebebelum Indonesia merdeka, Per-
adilan Agama sebenarnya telah banyak berperan dalam penyelesaian 
sengketa pada masyarakat Muslim. Peradilan Agama banyak diguna-
kan masyarakat Muslim Indonesia karena mereka menginginkan pe-
nyelesaian keperdataan menurut Hukum Islam. Menurut Sardjono, 
hukum berdasarkan agama Islam pada hakikatnya bukanlah merupa-
kan hukum dari negara Islam tetentu, melainkan lebih banyak meru-
pakan hukum yang diperlukan dalam masyarakat para penganut aga-
ma tersebut dalam hubungannya satu sama lain seperti halnya hukum 
agama lain.343

Namun hingga tahun 1989, keberadaan Peradilan Agama ini hanya 
sebagai pelengkap saja. Pada waktu itu Peradilan Agama tidak diberi 
wewenang untuk menjalankan keputusan yang dibuatnya sendiri, me-
lainkan Peradilan Agama hanya dapat mengimplementasikan kepu-
tusannya apabila sudah mendapat restu atau izin dari Peradilan Negeri 
dalam bentuk executoir verklaring.344 Fenomena ini amat unik sekali-
gus diskriminatif, sebab suatu lembaga peradilan tidak dapat menja-

343 Rachmadi Utsman, 2003, Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di 
Indonesia, Jakarta: PT Sinar Multi Press, hlm. 28.

344 Lihat: Pasal 63 ayat 2 Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan.



SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK

258

lankan keputusannya sebelum diizinkan oleh lembaga peradilan lain 
yang levelnya setingkat. Dikatakan diskriminatif karena lembaga per-
adilan selain Peradilan Agama yang diakui oleh UU No. 14/1970 diberi 
wewenang untuk menjalankan keputusannya sendiri.

Dengan kekecewaannya terhadap politik sistem hukum nasional 
yang diskriminatif tersebut, maka Munawir Sadzali345 pernah menga-
takan bahwa Peradilan Agama sebagai Peradilan Pupuk Bawang. Ke-
nyataan itu diperkuat lagi dengan penampilan fisik gedung Peradilan 
Agama yang tidak menampakkan layaknya gedung Peradilan. Belum 
lagi hingga tahun 1990-an masih banyak hakim hakimnya yang hanya 
berstatus sebagai pegawai honorer, tidak seperti hakim hakim di ling-
kungan peradilan lain yang merupakan pegawai negara.346

Barulah kemudian pada tahun 1989 melalui UU No. 7/1989 tentang 
Peradilan Agama yang disahkan pada tanggal 27 Desember, Peradilan 
Agama tidak lagi menjadi Peradilan Pupuk Bawang melainkan ia sudah 
dapat berperan sebagaimana lembaga peradilan yang sesungguhnya 
(Court of Law). Hal ini merupakan kulminasi perjuangan politik Islam 
dalam bidang peradilan dan hukum. Dengan lahirnya undang-undang 
tersebut maka kemudian lahir peraturan-peraturan lainnya seperti In-

345 Munawir Sjadzali lahir di Karang Anom, Klaten, Jawa Tengah tanggal 7 November 1925 dan meninggal 
dunia di Jakarta, 23 Juli 2004. Ia adalah anak tertua dari delapan bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan 
Sjadazali dan Tas’iyah. Dari segi ekonomi, keluarganya tergolong jauh dari sejahtera, tetapi dari segi agama 
keluarga ini adalah santri. Ia adalah tokoh intelektual dan agama serta diplomat yang menjabat sebagai 
Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) hingga Kabinet Pembangunan V (1988-1993). 
Kariernya di Departemen Luar Negeri dirintis sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada seksi Arab/Timur 
Tengah. Di luar negeri, ia menjalankan tugas berturut-turut di Washington DC (1956-1959) dan Kolombo 
(1963-1968). Kemudian menjabat sebagai Minister/Wakil Kepala Perwakilan RI di London (1971-1974) dan 
selanjutnya diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar dan Perserikatan Keamiran 
Arab (1976-1980). Adapun tugas-tugasnya di dalam negeri adalah Kepala Biro Tata Usaha Departemen luar 
Negeri (1969-1970), Kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), Staf Ahli Menteri Luar Negeri dan Direktur Jenderal 
Politik Deplu (1980-1983). Setelah itu diangkat menjadi Menteri Agama selama dua periode (1983-1993). Ja-
batan lain yang pernah dijalaninya adalah anggota DPA dan pernah menjadi ketua KOMNAS HAM Republik 
Inddonesia. Sebagai pendidik ia dikenal dengan ide-ide cemerlangnya menyangkut perbaikan sistem pen-
didikan Islam dan masa depan mutu cendekiawan Muslim. Saat ini doktor-doktor Islam lulusan Universitas 
di Barat (MC Gill, UCLA) tidak akan mungkin melupakan jasa-jasa Munawir Sjadzali, karena dialah yang 
memperjuangkan jalur studi ke barat tersebut ketika menjabat sebagai Menteri Agama. Proyek Madrasah 
Aliyah Program Khusus (MAPK) yang dibuka sejak tahun 1988 dan kelak melahirkan banyak sekali bibit unggul, 
lahir dari pikirannya pula. Baca: Munawir Sjadzali, “ Dari Lembah Kemiskinan” dalam Muhammad Wahyuni 
Nafis dkk (ed.), 1995, Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, Jakarta: Paramadina, 
1995, hlm. 4; Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, Pengantar Editor dalam Islam, Negara dan Civil Society, Ed. 
Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, 2005, Jakarta: Paramadina, 2005, hlm.xxi; Bahtiar Effendy, Hendro 
Prasetyo dan Arief Subhan, “Munawir Sjadazali; Pencairan Ketegangan Ideologis” dalam Azyumazri Azra dan 
Saiful Anam (ed.),1998, Menteri-Menteri Agama RI; Biografi Sosial Politik, Jakarta: INIS, hlm. 411.

346 Hakim hakim Peradilan Agama hanya berstatus sebagai Hakim Departemen, bukan Hakim Negara. 
Dikatakan sebagai Hakim Departemen karena diangkat oleh Departemen Agama, sedangkan hakim 
Negara diangkat oleh Negara
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struksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU 
No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 tentang Perbankan 
Syariah, UU No. 35/1999 tentang “penyatuan” semua lingkungan per-
adilan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung, UU No. 17/1999 
tentang Haji; UU No. 38/2001 tentang Zakat dan UU No. 18/2001 ten-
tang otonomi khusus di Nanggroe Aceh Darussalam;347 UU No. 18/2003 
tentang Advokat yang menyetarakan Sarjana Syariah dengan Sarjana 
Hukum dalam peluangnya untuk menjadi advokat; hingga melahirkan 
UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan UU No. 3 Ta-
hun 2006 ini terjadi penambahan kompetensi absolut Peradilan Aga-
ma, yaitu dalam sengketa Ekonomi Syariah.

Lahirnya berbagai perundang-undangan dan peraturan di atas 
merupakan bentuk pengakuan yang nyata terhadap hukum Islam 
dan sekaligus Peradilan Agama sebagai pelaksananya. Dengan adanya 
pengakuan secara de jure dan de facto, baik dari masyarakat maupun 
oleh negara, maka Peradilan Agama dapat melaksanakan tugas dan 
fungsinya secara mantap tanpa ada pengaruh dan keterikatan dengan 
lembaga lain, sehingga menjadi sebuah lembaga yang dapat mencipta-
kan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

B. PENGARUH HUKUM KOLONIAL

Sejak Belanda datang berkuasa di Indonesia, pada mulanya tidak 
mencampuri urusan peradilan bagi masyarakat Indonesia, tetapi sete-
lah kekuasaannya dirasakan berkembang dan bertambah kuat, maka 
mulailah pemerintahan Belanda mencampurinya. Mula-mula diada-
kan pemisahan antara peradilan keduniawian yang diselenggarakan 
oleh pengadilan-pengadilan gubernumen, dan pihak lain peradilan 
agama yang tetap dibiarkan saja berlaku sebagaimana adanya.

Menurut catatan sejarah yang ada menunjukkan bahwa campur 
tangan Belanda adalah urusan agama Islam dimulai pada saat dikelu-
arkannya Staatblad 1882 No. 22 berupa instruksi kepada bupati-bupati 
(Regan Instruksi) untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksa-
naan peradilan agama Islam.

Campur tangan pemerintah Belanda dalam soal peradilan agama 
dimulai pada tahun 1820, yaitu dalam instruksi pada bupati-bupati 
(Regenten Intrudie) Pasal 13 disebutkan antara lain bahwa “perselisih-

347 Diubah dengan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
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an mengenai pembagian waris di kalangan rakyat hendaknya diserah-
kan kepada para alim ulama Islam”.

Kemudian dalam Stbl 1835 No. 58 dinyatakan lebih tegas tentang 
wewenang “Peradilan Agama” di Jawa dan Madura sebagai berikut: 
“Jika di antara orang Jawa dengan orang Madura terjadi perselisihan 
tentang perkara perkawinan atau pembagian harta benda dan sebagai-
nya yang harus diputuskan menurut hukum syara’ Islam, maka yang 
menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli aga-
ma Islam, akan tetapi segala persengketaan dan hal pembagian harta 
benda atau pembayaran yang terjadi karena keputusan itu harus diba-
wa ke muka pengadilan biasa. Pengadilan itulah yang akan menyele-
saikan perkara itu dengan mengingat keputusan ahli agama dan kepu-
tusan itu dijalankan.

Baik dalam Regenten Instructie 1820 maupun Stbl. 1835 No. 58 yang 
kemudian mendapat perubahan pada tahun 1818 dan tahun 1854, ha-
nya disebutkan penyerahan penyelesaian perkara itu kepada alim ula-
ma/ahli agama Islam yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “ 
Priesters”, yang dimaksud adalah para penghulu serta pejabat-pejabat 
agama lainnya yang pada waktu itu menjadi pembantu para Bupati. 
Tetapi di kala itu belum diatur adanya badan peradilan agama itu sen-
diri, peraturan untuk itu baru di keluarkan pada tahun 1882.

Campur tangan selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Belan-
da terhadap penerbitan Badan Peradilan Islam dimulai setelah raja Be-
landa mengeluarkan keputusan No. 24 tanggal 19 Januari 1882 tentang 
Pelembagaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Keputusan tersebut 
dimuat dalam Staatblad 1881 No. 152 dan dinyatakan berlaku tanggal 1 
Agustus 1882.

Dalam usaha untuk menertibkan peradilan agama, maka oleh Raja 
Belanda dikeluarkan sebuah keputusan No. 24 tertanggal 19 Januari 
1882, dimuat dalam Stbl. 1882 No. 152 tentang pembentukan Pengadil-
an Agama di Jawa dan Madura, dalam bahasa Belanda disebut: “Bepa-
ling betreffende de Priester raden op Java en Madoera” dan untuk sing-
katnya selalu disebut Stbl 1882 No. 152. Keputusan Raja ini dinyatakan 
berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 termuat dalam Stbl. 1882 No. 153.

Selanjutnya pada tahun 1931 pemerintah kolonial membentuk se-
buah komisi yang bertugas membicarakan masa depan Peradilan Aga-
ma. Hasil dari komisi ini berupa dikeluarkannya Staatsblad No. 53 yang 
terdiri dari tiga bagian; bagian I tentang perubahan nama Pengadilan 
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dari Priesterrad menjadi Penghoeloegerecht. Bagian II memuat aturan 
tentang campur tangan landrad dalam soal peradilan harta bagi orang-
orang Indonesia asli. Bagian III memuat pembentukan Balai Harta Pe-
ninggalan bagi orang Indonesia asli.

Karena Staatsblad ini tidak berjalan efektif dan karena pengaruh 
teori reseptie,348 maka pada tahun 1937 keluarlah Staatsblad 1937 No. 
116. Staatsblad ini mencabut wewenang yang dipunyai oleh Peradilan 
Agama dalam persoalan waris dan masalah masalah lain yang berhu-
bungan dengan harta benda, terutama tanah. Sejak itulah kompetensi 
Peradilan Agama hanya pada masalah perkawinan dan perceraian. Se-
bagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa Peradilan Agama pada 
masa ini tidak dapat melaksanakan keputusannya sendiri, melainkan 
harus dimintakan pengukuhan dari Peradilan Negeri.

Pada masa awal pasca-kemerdekaan Indonesia teori receptie ter-
nyata masih menguasai alam pikiran dari para sarjana hukum Indone-
sia, khususnya yang ada di legislatif maupun yang ada di yudikatif. Hal 
ini tampak dengan berlakunya hukum adat dalam kerangka hukum na-
sional, yakni berlakunya hak hak masyarakat adat (hak ulayat) sebagai-
mana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada kenyataannya masih tampak nyata 
bahwa seolah olah hukum Islam yang berlaku di masyarakat baru ber-
laku jika hukum adat telah menerimanya.

Pada awal tahun 1946, tepatnya tanggal 3 Januari 1946, dibentuk-
lah Kementrian Agama. Departemen Agama dimungkinkan melakukan 
konsolidasi atas seluruh administrasi lembaga lembaga Islam dalam 
sebuah badan yang bersifat nasional. Berlakunya UU No. 22/1946 me-
nunjukkan dengan jelas maksud maksud untuk mempersatukan admi-
nistrasi Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Indonesia di bawah penga-
wasan Departemen Agama sendiri.

Setelah Pengadilan Agama diserahkan pada Departemen Agama, 
masih ada sementara pihak tertentu yang berusaha menghapuskan 

348 Snouck berpendapat bahwa hukum Islam yang sudah berlaku di masyarakat sudah tidak bisa disebut 
hukum Islam lagi. Karena di samping terdapat penyimpangan, juga itu sudah menyatu (blended) dengan 
kebiasaan sehari-hari. Dengan kata lain, sudah ada resepsi hukum Islam terhadap hukum adat. Singkatnya 
hukum Islam sudah menjadi hukum adat. Pandangan itulah yang kemudian belakangan dikenal dengan teori 
Resepsi (Receptie Theory). Hanya pengakuan terhadap resepsi demikian itulah, maka rakyat tanah jajahan akan 
memiliki hukumnya sendiri yang unik. Sebaliknya van den Berg besrta kolega pendukungnya berpendapat 
bahwa, walaupun ada beberapa penyimpangan, itu tetap hukum Islam. Karena itu, yang berlaku adalah 
hukum Islam. Teorinya dikenal dengan receptie in complexu (hukum mengikuti agama). Lihat: Abdul Azis 
Dahlan et al., 1996, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hlm. 1493.
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keberadaan Pengadilan Agama. Usaha pertama dilakukan melaui Un-
dang-Undang Nomor 19/1948. Usaha kedua melalui UU No. 1 Drt/1951 
tentang Susunan Kekuasaan Peradilan Sipil. Usaha usaha yang menga-
rah kepada penghapusan Pengadilan Agama ini menggugah minat un-
tuk lebih memperhatikan Pengadilan Agama. 

Pengadilan Agama selanjutnya ditempatkan di bawah tanggung ja-
wab Jawatan Urusan Agama. Penempatan Pengadilan Agama di bawah 
Departemen Agama merupakan langkah yang menguntungkan sekali-
gus sebagai langkah pengamanan, karena meskipun Indonesia merde-
ka, namun pengaruh teori receptie yang berupaya untuk mengelimina-
si Peradilan Agama masih tetap hidup. Hal ini terbukti dengan lahirnya 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa Per-
adilan Agama akan dimasukkan secara istimewa dalam susunan Per-
adilan Umum, yaitu bahwa perkara perkara antara orang Islam yang 
menurut hukum yang hidup (living law) harus diputus menurut hu-
kum Islam, harus diperiksa oleh badan Peradilan Umum dalam semua 
tingkatan Peradilan, terdiri dari seorang hakim yang beragama Islam 
sebagai ketua dan dua hakim ahli agama Islam sebagai anggota, yang 
diangkat oleh presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan 
Menteri Kehakiman.

Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1964 disahkan UU No. 19/1964 
tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut un-
dang-undang ini, Peradilan Nergara Republik Indonesia menjalankan 
dan melaksanakan hukum yang mempunyai fungsi pengayoman yang 
dilaksanakan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, 
Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun tidak lama 
kemudian, undang-undang ini diganti dengan UU No. 14/1970 tentang 
Ketentuan Ketentuan Pokok-Pokok Kehakiman karena sudah dianggap 
tidak sesuai lagi dengan keadaan. Dalam undang-undang baru ini dite-
gaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. 
Ditegaskan demikian karena sejak tahun 1945-1966 keempat lingkung-
an peradilan di atas bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh, 
melainkan di sana sini masih mendapat intervensi dari kekuasaan lain.

Di Era Orde Baru, usaha untuk mengurangi dan mengeliminasi, 
bahkan menghapuskan baik wewenang maupun peran Peradilan Aga-
ma pernah terjadi ketika RUU Perkawinan dibuat oleh pemerintah dan 
diajukan ke DPR pada tahun 1973. Rancangan undang-undang terse-
but memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengurangi frekuensi perce-
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raian dan perkawinan di bawah umur. Kedua, untuk menyeragamkan 
undang-undang perkawinan di Indonesia sebagai bagian program ke-
satuan dan persatuan Indonesia di bawah idiologi negara Pancasila.349

Tetapi akhirnya masyarakat Muslim bisa bernapas lega, sebab bi-
arpun melalui perjuangan yang amat berat, yaitu dengan persetujuan 
dan kompromi umat Islam, akhirnya RUU Perkawinan di atas diam-
endemen dan pada bulan Januari 1974 disahkan menjadi UU No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan itu, maka keberadaan Pera-
dilan Agama menjadi terselamatkan, namun perannya tetap dibatasi. 
Pembatasan yang dimaksud terletak pada ketentuan Pasal 63 ayat 2 UU 
No. 1 Tahun 1974 tersebut yang mengatakan bahwa “setiap keputus-
an Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan umum.” Dengan 
ketentuan ini, maka Peradilan Agama masih tetap diposisikan sebagai 
Peradilan “Pupuk Bawang”.350 

Dengan lahirnya UU No. 1/1974 yang berakibat berubahnya kewe-
nangan yurisdiksi Pengadilan Agama, maka perkembangannya diupa-
yakan dengan menggunakan cara administratif dan birokratis, yaitu; 
pemerintah melarang Pengadilan Agama untuk secara leluasa meng-
gunakan kekuasaan barunya karena menurut sistem hukum Indone-
sia, ketetapan legislatif tidak dapat berjalan sendiri sampai dengan pi-
hak eksekutif mengumumkan aturan pelaksanaannya. 

Baru pada tahun 1975 Presiden Soeharto mengumumkan tentang 
penjabaran yurisdiksi pengadilan melalui Peraturan Pemerintah No. 9 
tahun 1975. Tetapi PP itu tidak mengatur penjabaran mengenai aturan 
yurisdiksinya terhadap kasus-kasus pasangan suami istri dan anak, pe-
meliharaan anak, dan pembagian harta suami istri. Maka Mahkamah 
Agung menetapkan bahwa dengan tidak adanya penjabaran dari PP 
itu, maka seluruh wewenang itu di bawah Pengadilan Negeri. Hal inilah 
yang akhirnya menimbulkan persoalan di Pengadilan Agama. Persoal-
an ini baru berakhir setelah lahirnya UU No. 7/1989 tentang Peradilan 
Agama yang memberikan wewenang penuh kepada Pengadilan Agama.

Sejak pemerintah membentuk Peradilan Agama, sama sekali tidak 
pernah ada satu pun peraturan yang menyinggung mengenai Hukum 
Acara yang harus digunakan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena tidak ada ke-

349 Sidiq Tono. “Perkembangan Peradilan di Indonesia: Studi Politik Hukum”, dalam Jurnal Al Mawarid. 
Edisi VI Desember 1997. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, hlm. 77.

350 Ibid., hlm. 79-80.



SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK

264

tentuan resmi tentang Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Aga-
ma, maka para hakim dalam mengadili perkara yang diajukan kepada 
Pengadilan Agama mengambil intisari Hukum Acara yang ada dalam 
kitab kitab fikih, yang dalam penerapannya berbeda antara Pengadilan 
Agama yang satu dengan Pengadilan Agama yang lain.

Meskipun demikian, hukum Islam yang telah secara langsung ber-
laku guna mengatur dan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat 
akan tetapi pada sisi lain, kitab-kitab fiqh masih mendominasi sebagai 
acuan hakim-hakim di Pengadilan Agama. Menurut Surat Edaran Biro 
Peradilan Agama Nomor B/I/735 tanggal 18 Februari 1958 yang me-
rupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 45/1957, ada 13 
kitab klasik yang diakui sebagai kitab-kitab fiqh mu’tabarah yang harus 
dipegangi oleh para hakim.351

Standardisasi tersebut membawa implikasi yang kurang mengun-
tungkan bagi pembinaan hukum nasional. Hal ini sesuai dengan ka-
rakteristik fiqh yang sarat muatan beda pendapat (khilafiyah) akibat 
berbagai faktor yang memengaruhi para penulisnya, sehingga sering 
kali terjadi para hakim memutus perkara yang sama, akan tetapi pu-
tusannya berlainan. Pertanyaannya yang kemudian muncul adalah: 
“Hukum Islam yang mana?”. Menurut Busthanul Arifin, suatu peratur-
an harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian 
hukum.352

Yahya Harahap menyatakan, hukum Islam yang diterapkan dan 
ditegakkan seolah-olah bukan lagi berdasarkan hukum, tetapi sudah 
menjurus ke arah penerapan buku/kitab. Ini menurutnya bertentang-
an dengan asas yang mengajarkan bahwa putusan pengadilan harus 
berdasarkan hukum. Orang tidak boleh diadili berdasarkan buku atau 
pendapat ahli atau ulama mana pun.353

Pasca-runtuhnya rezim Orde Baru, di Aceh terjadi konflik besar 
antara kelompok penuntut disintegrasi, atau yang kemudian dikenal 
dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah. Konflik 
yang berlangsung bertahun tahun itu banyak menimbulkan korban, 
baik dari pemerintah, GAM maupun penduduk sipil. Tuntutan pemi-
sahan diri dari NKRI yang sulit sekali untuk dibungkam berakhir pada 
pemberian otonomi khusus dari pemerintah Indonesia kepada Aceh 

351 Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 22.
352 Ibid., hlm. 21.
353 Ibid., hlm. 27.
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dengan UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah 
Istimewa Aceh. 

Ketentuan UU No. 18/2001 tersebut membawa perkembang-
an baru di Aceh dalam sistem peradilan. Pasal 25-26 UU Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam (PNAD) mengatur mengenai Mahkamah 
Syariah yang merupakan peradilan syari’at Islam sebagai bagian dari 
sistem peradilan nasional. Mahkamah Syariah adalah lembaga pera-
dilan yang bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam wilayah PNAD 
yang berlaku untuk pemeluk agama Islam. Kewenangan Mahkamah 
Syariah kemudian diatur dengan Qanun PNAD. Mahkamah Syariah 
wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara perka-
ra Jinayat. Wewenang itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Qanun 
No. 10 Tahun 2002 Pasal 49.

Sementara untuk tingkat kasasi tetap dilakukan di Mahkamah 
Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Hal ini sebagaimana di-
sebutkan dalam Pasal 24A UUD 1945 Amendemen ketiga dan keem-
pat, yaitu Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, 
dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang.

Ketentuan UU No. 18/2001 di atas telah memperkuat UU No. 
44/1999 tentang Keistimewaan Aceh. UU tersebut juga memberi jamin-
an hukum tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum materiil 
yang digunakan di Aceh, mengembangkan dan mengatur pendidikan 
sesuai dengan ajaran Islam, mengembangkan dan menyelenggarakan 
kehidupan adat dan peran serta kedudukan Ulama dalam penerapan 
kebijakan daerah.

Apalagi kemudian diperkuat lagi dengan UU No. 11/2006 yang 
memberikan keleluasaan kepada Aceh untuk membuat qanun yang 
mengatur pelaksanaan syariat Islam. Ketentuan UU tersebut menga-
takan bahwa bidang ahwal al-syakhsiyah, mu’amalah, dan jinayah 
(masalah kejahatan) yang didasarkan atas syariat Islam dapat diatur 
dengan qonun (peraturan daerah), biarpun hingga tahun 2006 lalu, 
qonun yang sudah disahkan di Aceh baru berupa qonun Nomor 11 
tentang Aturan Syariat Islam, qonun Nomor 12 soal judi atau maisir, 
qonun Nomor 13 tentang khamar atau minuman keras, serta qonun 14 
tentang khalwat atau menyepi dengan lawan jenis.
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C. PERKEMBANGAN KOMPETENSI

Perkembangan Peradilan Agama pasca-reformasi baru menunjuk-
kan perkembangan yang signifikan pada masa pemerintahan Susilo 
bambang Yudhoyono. Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat 
dalam UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama yang dahulu hanya 
berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat per-
tama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, 
Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Is-
lam, serta wakaf dan sedekah, tetapi sekarang wewenangnya diperlu-
as lagi setelah diundangkannya UU No. 3/2006 dan UU No. 52/2009 
tentang Perubahan Atas undang-undang No. 7/1989 tentang Peradilan 
Agama, sehingga wewenangnya diperluas meliputi: perkawinan, wa-
ris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah; dan ekonomi syariah. 
Ketentuan UU No. 3/2006 itu muncul dalam rangka penegakkan dari 
UU No. 7/1992 jo. Undang-Undang No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 
tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya 
Sistem Perbankan Syariah.

Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan 
hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat 
Muslim. Seperti diungkapkan Eugen Ehrlich bahwa “… hukum yang 
baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masya-
rakat.”354 Ehrlich juga menyatakan bahwa, hukum positif hanya akan 
efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, 
dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (cul-
ture pattern).355

354 Eugen Ehrlich dalam Soerjono Soekanto, 1985, Perspektif Teoretis Studi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: 
Rajawali, hlm. 19.

355 Soerjono Soekanto, 1991, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali, hlm. 37.



Bab 10
PERADILAN TATA USAHA 
NEGARA

A. PENDAHULUAN

Kemunculan Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN merupakan 
salah satu perubahan yang cukup penting dalam sistem hukum Indo-
nesia pada pertengahan tahun 1980-an, kala kekuasaan Orde Baru ma-
sih menancapkan kuku kekuasaan secara dalam. Perlindungan hukum 
dan supremasi hukum, suatu tujuan yang hendak dicapai oleh badan 
peradilan tersebut, merupakan konsep-konsep yang asing bagi sistem 
otokrasi tersebut. Dengan badan peradilan ini, maka memungkinkan 
untuk mengontrol keputusan pemerintah.

Menurut Adriaan W. Bedner, “terbentuknya PTUN di Indonesia 
bukanlah hasil logis dari proses evolusioner.”356 Pandangan-pandang-
an yang diajukan untuk menolak PTUN pada masa penjajahan dan 
awal kemerdekaan tampaknya masih tetap berlaku pada masa Orde 
Baru dan belum kehilangan kekuatan mereka.357 Ketika pada akhirnya 
UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berhasil ditetap-
kan setelah perdebatan yang panjang, maka masih memerlukan waktu 
hingga 4 tahun, yaitu tahun 1991, ketika PTUN mulai berjalan.

Sebagai lingkungan peradilan, PTUN merupakan badan pengadil-

356 Adriaan W. Bedner, 2010, Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Jakarta, Penerbit Huma, Van Vallen-
hoven Institute, dan KITLV-Jakarta, hlm. 66.

357 Ibid.
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an yang terakhir dibentuk. Pada awalnya pembentukan peradilan ini 
pada saat adanya pemerintahan Belanda yang diatur dalam Pasal 134 
IS (Indische Staats Regelement) serta pada regalement opde rechterlijke 
organisattle en het belieb de positive yang disahkan pada tanggal 30 Ap-
ril 1847. Setelah kemerdekaan sebelum dibentuknya undang-undang 
yang mengatur secara khusus hal tentang peradilan tata usaha negara 
diatur dalam Pasal 66 UU No. 19/1948. 

B. PERTUMBUHAN GAGASAN 

Upaya melahirkan PTUN merupakan suatu bentuk sejarah yang 
bergerak secara perlahan-lahan tetapi tercapai dengan sesuatu yang 
mengejutkan. Gagasan pendorong PTUN adalah supremasi hukum, 
yang antara lain adanya upaya hukum bagi setiap warga negara untuk 
mengontrol tindakan-tindakan pemerintah (aparatur negara, birokra-
si, pejabat tata usaha negara) guna memastikan tercapainya hak-hak 
warga negara itu sendiri.Upaya itu dapat dilacak di Indonesia semen-
jak masa Hindia Belanda. Berbagai perkembangan kontrol segi hukum 
terhadap tindakan pemerintah di Hindia Belanda seperti pembentuk-
an pengadilan pajak,358 peradilan tata usaha mengenai pencabutan hak 
milik,359 pertambangan,360 pendaftaran merek,361  dan sejak 1860, setiap 
warga negara dapat mengajukan gugatan kepada penguasa ke peng-
adilan-pengadilan tersebut bila hak-hak hukum masyarakat menga-
lami permasalahan.362 Sudikno Mertokusumo mencatat bahwa dalam 
batas-batas tertentu ada pengujian norma hukum dalam pengadilan 
perdata yang berlaku bagi warga negara Eropa.363

Kemudian, pada tahun 1929 Asosiasi Pakar Hukum Hindia Belan-
da (Nederlands Indische Juristen Vereniging) memutuskan untuk men-
cantumkan Judicial Review di antara hal-hal untuk dibahas dalam kon-
ferensi tahunannya. Prof. Westra, salah satu pakar hukum tata negara 
Hindia Belanda, di samping nama lain yang terkenal, yaitu Logemann, 

358 S. 1915 No. 707 dan S. 1927 No. 29.
359 S. 1920 No. 574.
360 S. 1899 No. 214 dan S. 1930 No. 38.
361 S. 1912 No. 545.
362 Diberlakukannya ketentuan Pasal 1365 dan 1366 BW.
363 Sudikno Mertokusumo, 1971, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 

dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah 
Mada, hlm. 122.
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diminta untuk menyusun suatu makalah tentang bahasan ini.364 
Dalam konferensi tersebut, Westra secara meyakinkan meman-

dang perlu ketentuan mengenai kontrol segi hukum terhadap tindakan 
pemerintah, sebab di Hindia Belanda “tidak ada jaminan terhadap tata 
pemerintahan yang buruk dan hubungannya yang rapuh antara peme-
rintah dengan warga yang diperintah.” Namun di sisi lain, jika gagasan 
pewadahan kontrol segi hukum itu diterima dengan pelembagaannya 
di suatu pengadilan khusus, Westra menyadari juga “beberapa masa-
lah spesifik di Hindia Belanda yang akan menghalangi pengujian yang 
berdiri sendiri, seperti luas wilayah yang berupa kepulauan dan berma-
cam-macam kelompok penduduk.”365

Gagasan itu pun ditolak oleh Prof. Logemann, yang menyebut 
pembentukan pengadilan tata usaha negara semacam itu sebagai “ti-
dak masuk akal.” Seandainya pengadilan tata usaha negara dibentuk, 
“tidak akan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat karena rasa 
takut, yang disebabkan karena pemerintahan yang dilakukan secara 
tidak langsung dan pola-pola kekuasaan, akan membuat orang-orang 
pribumi tidak dapat manfaat peradilan apa pun yang ada.” Lagipula, 
kata Logemann, “karena Hindia Belanda menunjukkan ciri sebagai 
“negara polisi”, maka reformasi kenegaraan perlu mendapatkan prio-
ritas dibandingkan kontrol segi hukum terhadap pemerintah.”366

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, gagasan kontrol segi hukum 
terhadap tindakan pemerintah muncul kembali dengan dibentuknya 
suatu Komisi Hukum (Keputusan Menteri Kehakiman No. 73 tanggal 4 
Februari 1946), yang mana Ketua Mahkamah Agung Kusumah Atmadja 
duduk sebagai anggotanya. Salah satu hasil yang dicapai adalah suatu 
rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Agung dan Kejaksa-
an Agung, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 7/1947. Ketentu-
an undang-undang tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan UU 
No. 19/1948 tentang PTUN dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dalam 
tingkat pertama dan Mahkamah Agung dalam tingkat kedua, jika tidak 
ditetapkan badan-badan kehakiman lain.

Kemudian, Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo meminta 
saudaranya, Hakim Agung Wiryono Prodjodikoro untuk merancang 
hukum acara material mengenai PTUN. Selesai pada tahun yang sama 

364 Adriaan W. Bedner, Op. cit., hlm.18.
365 Ibid.
366 Ibid., hlm. 19.
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(1948), rancangan ini tidak menunjukkan mengenai kontrol segi hukum 
terhadap tindakan pemerintah.367 Pertama, ia tidak memuat ketentuan 
tentang batasan kewenangan pengadilan itu. Apakah hal ini ditujukan 
untuk membatasi uji material pada tindakan-tindakan (termasuk kepu-
tusan-keputusan) secara individual, atau apakah perundang-undang-
an juga termasuk dalam kewenangan, tidaklah jelas. Kedua, menurut 
Penjelasan, kedudukan di muka hukum serupa dengan perkara perda-
ta, tetapi tidak ada pembahasan lebih lanjut mengenai kepentingan. 
Ketiga, tidak ada ketentuan tentang dasar-dasar dilakukannya kontrol 
segi hukum terhadap peemrintah, demikian juga tidak ada ketentuan 
tentang kekuasaan untuk mengambil tindakan pemulihan. Keempat, 
ketentuan hukum acara hanya disalin dari Herziene Indonesisch Regle-
ment atau HIR dan hanya membuang beberapa ketentuan khas hukum 
acara perdata. Bagaimanapun rancangan tersebut tidak pernah dibahas 
oleh parlemen menyusul Agresi Militer Belanda II.

Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 
(1949), ketentuan undang-undang dasar memberikan kedudukan yang 
jauh lebih penting bagi badan peradilan dibandingkan dalam UUD 
1945. Dalam susunan negara federal (saat itu), Mahkamah Agung bah-
kan memegang posisi kunci dengan kekuasaan pengujian Undang-
Undang yang luas. Dalam Pasal 156-158 terkandung hasrat untuk 
membuka celah wewenang Mahkamah Agung Federal guna menguji 
Undang-Undang Negara Bagian terhadap Konstitusi atas permintaan 
sebuah badan negara, sementara mekanisme serupa bisa juga dilaku-
kan dalam hal muncul dalam persidangan perkara perdata. Hanya saja, 
konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Federal tidak dapat di-
ganggu gugat.

Ketika format negara berubah ke bentuk negara kesatuan dan di-
tetapkan Undang-Undang Dasar 1950 yang bersifat sementara, kekua-
saan Mahkamah Agung untuk hal itu segera dihapus, tetapi konstitusi 
menyisakan peluang “hak setiap warga negara untuk mendapatkan 
perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak asasi (Pasal 7 ayat [4]). 
Kemudian kontrol segi hukum terhadap tindakan pemerintah akan di-
lakukan oleh “pengadilan perdata atau badan lain yang harus meme-
nuhi syarat kebenaran dan keadilan.”368 Kontrol segi hukum disebut-

367 Ibid., hlm. 23.
368 W. Riawan Tjandra, 2009, Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan 

Berwibawa, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya, hlm. 53.
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kan secara terpisah dalam Pasal 108 UUD 1950. Sekalipun demikian, 
ketentuan tersebut tidak pernah terlaksana di dalam praktik. Sebagai 
bagian dari perdebatan yang panjang dalam Badan Konstituante da-
lam membahas UUD baru pengganti UUD 1950, cukup mengemuka 
usulan untuk membentuk negara demokratis berdasarkan rule of law 
dan ada pemisahan kekuasaan, yang antara lain dicirikan dengan me-
nguatnya kekuasaan yudisial yang secara bebas mempunyai wewenang 
untuk melakukan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung.369 Dalam 
perjamuan yang sama, menguat usulan yang mencakup terhadap ak-
ses keadilan370 yang mencakup hak untuk mengajukan petisi terhadap 
pemerintah.371

Setelah kembali kepada UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 
1959 yang berarti juga memangkas perdebatan konstitusional di Konsti-
tuante, maka pendulum politik negara memberikan tempat yang lugas 
kepada Presiden Soekarno untuk menjalankan visi mengenai “revolusi 
belum selesai.” Di kala parlemen jauh dari efektif, maka tumpuan ke-
pada peradilan sebagai institusi negara yang menjadi benteng keadilan 
semakin menguat. 

Dengan melembaganya ajaran Demokrasi Terpimpin yang ter-
bungkus dalam ideologi integralistik menyebabkan kontrol segi hu-
kum terhadap tindakan pemerintah berakhir menjadi angan-angan 
belaka. Dalam episode ini, Ketua Mahkamah Agung Wiryono Prodjodi-
koro menjadi anggota kabinet, sementara UU No. 19/1964 secara tegas 
memberikan hak kepada Presiden untuk intervensi proses peradilan. 
Jadilah situasi di mana pengadilan lumpuh berhadapan dengan insti-
tusi negara.

Sekalipun demikian, dalam cakupan yang tertatih-tatih, para ha-
kim tetap menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dalam menyelidiki gugatan-gugatan terhadap penguasa, mes-
kipun kuantitas perkara demikian amat jarang.

Mahkamah Agung, dalam semua perkara gugatan terhadap pe-
nguasa bahkan memperluas aturan-aturan tentang penggugat dalam 
perkara penggusuran, dari hanya mereka yang disebutkan namanya 
dalam perintah penggusuran menjadi semua orang yang mengalami 

369 Adnan Buyung Nasution, 2009, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-legal atas 
Konstituante 1956-1959, Jakarta, Penerbit Urama Grafiti bekerja sama dengan Eka Tjipta Foundation, hlm. 127.

370 Ibid., hlm. 246-249.
371 Ibid., hlm. 252.
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kerugian. Dalam perkara yang sama perintah dari penguasa dibatal-
kan.372 Dalam putusan yang lain Mahkamah Agung mendalilkan bahwa 
pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan yang didasarkan menurut 
hukum publik memungkinkan dilakukannya gugatan kepada pengua-
sa.373

Selain berkesinambungan dalam praktik gugatan terhadap pengu-
asa, terdapat beberapa perkembangan penting tentang pengujian oleh 
pengadilan khusus. Dasar perkembangan ini ditentukan oleh Ketetap-
an MPRS mengenai rencana delapan tahun pembangunan (1960) yang 
memuat pengajuan uji materiil sebagai isu tersendiri, yaitu “akan di-
adakan peradilan tata usaha negara.” Ketentuan itu dijalankan dalam 
UU No. 19/1964 yang menyebutkan “peradilan tata usaha negara” se-
bagai lingkungan peradilan tersendiri (Pasal 7 ayat [1]).

Kepada Lembaga Pembinaan Hukum Nasional atau LPHN, Menteri 
Kehakiman Astrawinata meminta disiapkan suatu rancangan undang-
undang tentang PTUN. Tanggung jawab kegiatan ini dilaksanakan oleh 
Ismail Sunny, pengajar hukum tata negara pada Universitas Indonesia, 
yang menyelesaikan pekerjaannya pada 1966. Dengan adanya rancang-
an undang-undang tersebut, menampakkan suatu kekhasan yang tidak 
terabaikan, di mana gagasan tentang kontrol segi hukum terhadap tin-
dakan pemerintah dimintakan perhatian dalam suatu lingkungan peng-
adilan tersendiri.

Dengan beralihnya kekuasaan kepada rezim Orde Baru (sejak 1966) 
dan semakin mengonsolidasikan kekuasaan (1968) serta semakin te-
rintegrasinya visi penguasa yang menguasai mayoritas parlemen, me-
lalui suatu pemilu yang direkayasa (1971) keinginan untuk membentuk 
PTUN tidak dapat ditunda lagi. Pada awalnya, para aktivis dan sebagi-
an anggota parlemen reformis menyandarkan harapan akan semakin 
besarnya hasrat menegakkan independensi pengadilan kepada Oemar 
Seno Adji, seorang jaksa, yang kemudian ditunjuk sebagai Menteri Ke-
hakiman pada era penting transisi kekuasaan tersebut. Hampir 6 bulan 
sebelum penunjukkannya dalam jabatan itu, Oemar Seno Adji dengan 
antusias mendukung gagasan PTUN, tetapi setelah menjadi anggota 
kabinet, ia dengan tegas menyingkirkan gagasan tersebut, dan justru 
bersifat konservatif, sebagaimana tampak perannya dalam menyusun 

372 Putusan Mahkamah Agung No. 95K/Sip/1962.
373 Putusan Mahkamah Agung No. 115K/Sip/1960.
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rancangan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman.
Dalam Seminar Hukum Nasional (1968), Oemar Seno Adji me-

negaskan pendiriannya, yang sedikit banyak mencerminkan aspirasi 
pemerintahan, bahwa pengadilan perdata tidak perlu diperluas ke-
wenangannya dalam menangani perkara gugatan terhadap penguasa. 
Pembentukan PTUN dapat diapresiasi, tetapi ia memancing perdebat-
an ketika menganggap pengadilan baru ini tidak di bawah Mahkamah 
Agung, tetapi menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Agung. De-
ngan ditetapkannya UU No. 14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasa-
an Kehakiman, maka independensi kekuasaan kehakiman diakui, dan 
PTUN menjadi lingkungan pengadilan sendiri. Undang-Undang ini 
menolak gagasan pengujian Undang-Undang terhadap UUD dan tetap 
mengatur adminsitrasi peradilan di bawah Departemen Kehakiman.

Setelah Menteri Kehakiman dijabat oleh Mochtar Kusumaatmad-
ja, menggantikan Oemar Seno Adji yang ditunjuk menjadi Ketua Mah-
kamah Agung, isu PTUN kembali menjadi inisiatif penting. Pada tahun 
1976, 10 hakim dikirim ke Perancis untuk mempelajari sistem pengu-
jian norma hukum, yang ironisnya adalah dengan persetujuan Oemar 
Seno Adji. Pada tahun yang sama, Badan Pembinaan Hukum Nasional 
(BPHN), pengganti LPHN, menyusun rancangan undang-undang ten-
tang PTUN pada tahun 1977.

Pada tahun 1982, Menteri Kehakiman Ali Said mengajukan ran-
cangan undang-undang tentang PTUN kepada DPR, tetapi perdebatan 
tidak dapat dilanjutkan karena Ali Said kemudian harus menjadi Ke-
tua Mahkamah Agung dan posisi dalam kabinet digantikan oleh Ismail 
Saleh. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung terdahulu, Mudjono, te-
lah menggebrak dengan membentuk unit kerja lingkungan peradilan 
tata usaha negara yang dipimipin oleh Indroharto. Sosok inilah yang 
kemudian berperan dalam upaya Ismail Saleh menyusun rancangan 
undang-undang yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 5 Tahun 
1986 tentang PTUN.

Dengan adanya reformasi kekuasana kehakiman, yaitu melalui pe-
netapan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 
1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menciptakan 
penyatuatapan manajemen peradilan di bawah Mahkamah Agung. 
Dalam perkembangan selanjutnya, muncul organ pelaksana kekuasa-
an yudikatif maupun organ pengawas. Perubahan UUD 1945 di bidang 
kekuasaan kehakiman menentukan adnaya Mahkamah Konstitusi se-
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bagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman selain Mahkamah 
Agung, serta membentuk Komisi Yudisial (KY)374 sebagai lembaga pe-
negak martabat hakim. Selain itu, juga dibentuk pengadilan-pengadil-
an khusus375 dan lembaga baru376 dalam sistem peradilan dan penyele-
saian sengketa hukum.

Sehubungan dengan fenomena ketatanegaraan tersebut berturut-
turut kemudian ditetapkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, lalu UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU No. 50 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989; dan UU No. 51 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara.

C. POSTUR PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Lembaga PTUN sebagai suatu akses keadilan yang melayani ma-
nusia tentunya bukan sekadar mesin hukum yang dibentuk oleh ke-
tentuan hukum normatif saja. Lembaga peradilan merupakan satu in-
stitusi, yang tampak sebagai suatu organisasi, yang mempunyai sifat 
interdependensi dengan banyak faktor kehidupan hukum dan sosial. 
Peradilan merupakan kesatuan dari konsep-konsep serta elemen, me-
liputi budaya hukumnya, norma-normanya, serta gerak pelaksanaan 
dari lembaga peradilan itu sendiri, maupun faktor-faktor sosial lain-
nya. PTUN sebagai suatu lembaga yang lahir pada masa perkembang-
an sistem hukum modern, telah dikembangkan berdasarkan kebutuh-
an sistem hukum modern,yang terdiri proses-proses formal. 

Proses-proses formal ini (bersama-sama dengan proses infor-
mal),377 di antaranya adalah birokrasi, administrasi, transformasi, ma-
upun sub-subsistem, membentuk jalinan prosedur yang merupakan 

374 Ditindaklanjuti dengan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Tetapi tanggal 23 Agustus 
2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan UU No. 22 Tahun 2004, terutama yang menyangkut 
pengawasan oleh hakim bertentangan dengan UUD 1945. 

375 Yaitu UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; UU No. 37 Tahun 2004 tentang Pengadilan Niaga; 
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; UU No. 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi; UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perse-
lisihan Hubungan Industrial; UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Pengadilan Perikanan; 
dan Pengadilan Syariah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di lingkungan peradilan umum dan agama 
(Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002).

376 Misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999), BANI (UU No. 20 Tahun 1999), dan 
Komisi Informasi (UU No. 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik).

377 Daniel S. Lev, 1988, Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, hlm. 38.



BAB 10  PERADILAN TATA USAHA NEGARA

275

jantung dari hukum.378 Seperti layaknya sistem peradilan yang lain, inti 
dari sistem PTUN adalah hubungan ketergantungan antar setiap bagi-
an, yang membentuk sistem (interrelationship between parts).379

Perlu ditegaskan bahwa PTUN pada dasarnya menegakkan hukum 
publik, yaitu hukum tata usaha negara sebagaimana ditetapkan dalam 
Pasal 47 UU No. 5/1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9/2004 
dan UU No. 51/2009, bahwa sengketa yang termasuk lingkup kewe-
nangan PTUN adalah sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang 
timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hu-
kum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pu-
sat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata 
usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1986 
sebagaimana diubah dengan UU No. 9/2004 dan UU No. 51/2009). 

Hal ini ditegaskan lagi dalam rumusan mengenai Keputusan Tata 
Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 5/1986 se-
bagaimana diubah dengan UU No. 9/2004 dan UU No. 51/2009. Juga 
perlu diperhatikan bahwa PTUN tidak hanya melindungi kepenting-
an individu akan tetapi juga kepentingan masyarakat (Pasal 49, Pasal 
55, dan Pasal 67 UU No. 5/1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 
9/2004 dan UU No. 51/2009). Menarik untuk dikaji bagian-bagian ke-
wenangan menurut ketentuan-ketentuan tersebut.

1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1986 sebagaimana 
diubah dengan UU No. 9/2004 dan UU No. 51/2009, badan atau peja-
bat tata usaha negara adalah “badan atau pejabat yang melaksanakan 
urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.” Artinya, apakah keputusan sebuah badan atau pejabat 
tata usaha negara menjadi subjek kewenangan pengadilan tata usaha 
negara tidak ditentukan oleh apakah mereka merupakan bagian dari 
birokrasi pemerintah atau tidak. Namun definisi ini jelas mengecuali-
kan badan-badan yang memiliki fungsi legislatif atau yudikatif.380

378 Philipe Nonet dan Philip Selznick, 2003, Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi, Jakarta, Penerbit 
HuMa, hlm. 35.

379 Lili Rasjidi, 1990, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 53.
380 Periksa: Indroharto, 1993, Usaha Memahamai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Jakarta, 

Penerbit Sinar Harapan, hlm. 68. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu ketat. Di Belanda, ketentuan serupa 
telah menghasilkan beberapa yurisprudensi penting. Namun pengalaman Belanda ini sebagian besar tidak 
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2. Keputusan Tata Usaha Negara

Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 5/1986 sebagaimana diubah de-
ngan UU No. 9/2004 dan UU No. 51/2009 mengatur bahwa Keputus-
an Tata Usaha Negara adalah “penetapan tertulis yang berisi tindakan 
hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, 
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 
perdata.” 

Syarat ketentuan “tertulis” menurut Penjelasan undang-undang 
tidak mensyaratkan adanya dokumen resmi, sehingga catatan dengan 
tulisan tangan telah memenuhi ketentuan ini. Kemudian, syarat “sesu-
ai dengan perundang-undangan yang berlaku”, maksudnya tindakan 
hukum tata usaha negara memiliki dampak hukum, artinya ia mene-
tapkan hak atau kewajiban bagi pihak lain. Artinya, undang-undang 
mengecualikan keputusan-keputusan memiliki dampak “faktual”, se-
perti keputusan untuk membangun jembatan atau untuk menebang 
pohon. Dalam hal demikian,warga negara harslah mengajukan gugat-
an di peradilan perdata.

Di dalam praktik, masalah “dampak hukum” telah ditafsirkan ber-
macam-macam oleh PTUN. Pertama, undangan atau panggilan dari 
pejabat kepada warga negara untuk bertemu dan membahas sebuah 
masalah. Meskipun dalam praktiknya hal ini bisa mendekati paksaan, 
undangan semacam ini tidak memberikan kewajiban hukum kepada 
pihak yang diundang untuk hadir. Namun dalam dua perkara, peja-
bat harus mengalami gugatan atas undangan mereka di pengadilan.381 
Kedua, masalah permintaan sejawat. Misalnya surat seorang pejabat 
kepada Badan Pertanahan Nasional yang memuat permintaan kepa-
da penerima surat untuk menolak perpanjangan hak seseorang terha-
dap properti tertentu. Karena pejabat yang melakukan surat menyurat 
ini tidak mempunyai hubungan hierarkis, permintaan demikian tidak 
memberikan dampak hukum kepada penerimanya. Tetapi dalam per-
kara Ng Tjiang Seng vs. Walikota Medan PTUN menerima gugatan yang 
demikian.382 Ketiga, sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional. 

relevan bagi hakim-hakim PTUN yang menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik pada keadaan di 
Indonesia. Lihat, Adriaan W. Bedner, Op. cit., hlm. 70.

381 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 01/G/1991/PTUN-Jkt dan Putusan Pengadilan Tata 
Usaha Negara Semarang No. 16/G/TaaUN/1993/PTUN-Smg.

382 Lihat, Forum Keadilan, 6 Januari 1994.
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Dalam suatu perkara, PTUN menyebutkan bahwa dokumen itu tidak 
memiliki dampak hukum karena hanya memuat informasi dan bukan 
keputusan.383 Tetapi dalam perkara lain, PTUN sekalipun tidak tegas 
menguraikan sifat dokumen sebagai keputusan atau informasi, hakim 
menerima gugatan dan bahkan menyatakan berwenang untuk me-
meriksa substansi sertifikat hingga menetapkan keabsahan pemilikan 
tanah tersebut384, suatu hal yang menyiratkan kaburnya batas antara 
peradilan perdata dengan PTUN.

Demikian juga persyaratan bahwa tindakan hukum menurut “hu-
kum tata usaha negara,” telah menimbulkan banyak masalah antara 
pembatasan hukum perdata dengan hukum tata usaha negara. Dalam 
praktik, PTUN juga kerap menerima gugatan yang memuat substansi 
hukum tata negara seperti hak asasi, organisasi politik, keamanan nega-
ra, dan sebagainya. Bahkan dalam perkara Walhi vs. Presiden RI, PTUN 
menolak objek perkara sebagai sesuatu yang bersifat hukum tata negara.

3. Konkret dan Individual

Syarat ini telah membatasi kewenangan PTUN kepada keputusan-
keputusan yang tidak bersifat umum. Permasalahan yang pertama dari 
syarat ini adalah apakah sebuah keputusan bisa bersifat final jika ia 
merujuk kepada objek tertentu, misalnya tidak ditujukan kepada orang 
atau kelompok tertentu? 

Menurut Philipus M. Hadjon, “individual” merujuk kepada warga 
negara yang menjadi sasaran keputusan dan bukan pada objek. Tetapi 
dalam sebuah putusan PTUN, objek dianggap sebagai sesuatu indivi-
dual, ketika hakim menilai mengenai legalitas mengenai pembangun-
an sebuah tembok.385 Pengadilan juga sering mengartikan “individual” 
sebagai badan hukum yang ditunjuk untuk melaksanakan keputusan 
pemerintah (misalnya sebuah badan hukum yang melaksanakan pro-
yek pemerintah), bukan terhadap dampak hukum dari keputusan itu.386

Apakah nama sasaran keputusan haruslah dimuat dalam kepu-
tusan Tata Usaha Negara? Indroharto dalam penjelasan mengenai hal 
ini mengatakan bahwa bersifat individual maksudnya keputusan tidak 
ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang 

383 Misalny Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 35/G/1992/PTUN-Jkt.
384 Misalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang No. 04/G/TUN/1994/PTUN-Smg.
385 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 19/G/1992/PTUN-Mdn.
386 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 16/C/1991/PTUN-Mdn.
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dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, maka tiap-tiap nama 
yang terkena keputusan itu disebutkan.387 Dari pendapat ini makna 
“konkret dan individual” bisa berarti “alamat dan hal” atau “alamat 
atau hal.” Menurut Philipus M. Hadjon, penafsiran individualitas harus 
bersifat formal, sehingga sasaran keputusan harus dicantumkan dalam 
keputusan yang digugat.

Sebuah putusan ditetapkan oleh PTUN Semarang, yang menolak 
gugatan terhadap pembatalan hasil lomba “pelajar teladan”, karena di 
samping di luar jangkauan pengadilan, juga karena tidak semua siswa 
yang ikut dalam perlombaan tercantum dalam keputusan tersebut.388 
Perkara yang menarik lainnya adalah ditolaknya gugatan mengenai 
pengumuman, yang menyatakan lahan di belakangnya merupakan 
jalan umum, dengan alasan bahwa pendirian papan pengumuman 
adalah sebuah perbuatan konkret.389 Tetapi argumen ini dipatahkan di 
pengadilan tingkat banding membatalkan putusan ini dan menetap-
kan bahwa gugatan ini berada di luar kewenangan pengadilan karena 
papan pengumuman itu tidak memuat semua nama yang mendapat-
kan pengumuman.390

Di pihak lain, banyak keputusan yang tidak memuat nama mere-
ka yang dituju oleh keputusan tersebut telah diterima oleh pengadilan, 
misalnya keputusan untuk membatalkan sertifikat tanah atau untuk 
mengosongkan pasar.391 Selanjutnya, PTUN Jakarta menolak meme-
riksa perkara penggusuran pasar, dengan alasan keputusan itu tidak 
bersifat individual, karena “tidak mungkin menentukan siapa saja yang 
berdagang di pasar itu.”392

4. Final

Terkait dengan persyaratan bahwa sebuah keputusan harus me-
miliki dampak hukum adalah ketentuan bahwa keputusan itu harus-
lah final. Penjelasan undang-undang mengatakan bahwa maksud final 
adalah sebuah keputusan harus berlaku tanpa menunggu persetujuan 

387 Indroharto, Op. cit., hlm. 163-164 dan 172.
388 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 22/G/TUN/1992/PTUN-Smg, dikuatkan dengan 

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 49/B/1993/PT.TUN-Sby.
389 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 44/G/1991/PTUN-Jkt.
390 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 44/G/1991/PTUN-Jkt.
391 Misalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 08/G/1991/PTUN-JKt dan Putusan Peng-

adilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 165/G/1991/PTUN-Jkt.
392 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 17K/TUN/1992, Putusan No. 10/B/1991/PTUN. Jkt. 

dan No. 37/G/Pr/1991/PTUN.Jkt.
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dari badan atau pejabat lain.
Salah satu implementasi persyaratan ini menjadi kontroversial 

adalah mengenai instruksi. Mahkamah Agung dalam N.S. vs. Wakil Gu-
bernur Jakarta telah mengecualikan putusan demikian dari wewenang 
PTUN, karena seharusnya penggugat mengajukan keputusan kepada 
pengadilan, dan bukan surat instruksi, karena surat demikian tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat di luar birokrasi. 

Sejumlah putusan PTUN mengabaikan instruksi Mahkamah Agung 
tersebut karena menganggap instruksi merupakan “perintah sebagai 
persetujuan mengenai suatu hal yang memiliki konsekuensi hukum.393 
Dalam sebuah surat edaran, Mahkamah Agung menyatakan bahwa su-
atu instruksi (penggusuran) bersifat internal dan dengan demikian ti-
dak menjadi wewenang PTUN.394 Hanya saja edaran itu diabaikan oleh 
hakim. Dalam perkara-perkara tertentu ketika tidak diketahui apakah 
keputusan TUN yang dipermasalahan bersifat internal ataukah ekster-
nal, pengadilan menggunakan pedoman itu untuk mengatakan bahwa 
perkara itu di luar kewenangan itu.395

Perkara-perkara di atas menunjukkan bahwa tidak ada kesepa-
katan tentang unsur utama kewenangan PTUN dan meskipun telah 
berusaha, Mahkamah Agung gagal memberikan pedoman kepada 
pengadilan-pengadilan tersebut. Temuan yang lebih mencemaskan 
adalah para hakim sering kali tidak memperhatikan hal-hal penting 
atau mengabaikannya tanpa memberikan penjelasan. Sering kali ar-
gumen mereka tidak sesuai dengan logika yang seharusnya mendasari 
pemikiran hukum dalam tradisi keperdataan.

D. PENGADILAN DAN JAMINAN KEPEMILIKAN TANAH

Kebijakan pertanahan396 sangat dipengaruhi oleh hubungan anta-
ra negara dengan tanah. Ada dua pendekatan untuk memberikan an-

393 Misalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 11/G/PTUN-Bdg./1992.
394 Surat Edaran No. 224/Td.TUN/X/1993, hlm. 1-3.
395 Misalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 13/G/TUN/1992/PTUN Semarang.
396 Kata “kebijakan pertanahan” sengaja dipilih untuk membedakan dengan kata “kebijaksanaan.” Kebi-

jakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan 
suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak (pemerintahan). Lihat dalam Suhariningsih, Op. cit., hlm. 
131. Istilah kebijakan (policy) dalam kamus didefinisikan the general principles by which a government is guided in 
its management of public affairs or the legislature in its measures. Lihat: Henry Campbell Black, 1990, Black’s Law 
Dictionary With Pronunciation, Sixth Edition, St. Paul Minn, Wets Group, hlm. 1157. Sementara itu, kebijaksanaan 
lebih dipahami sebagai perilaku dari sejumlah aktor, baik pejabat maupun perorangan, kelompok kekuatan 
politik, ataupun kelompok pakar yang terlibat dalam suatu rumusan permasalahan pemerintahan.
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cangan teoretis. Pertama, apabila negara (berdasarkan Pasal 33 ayat (3) 
UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA) mempunyai hak menguasai, maka ne-
gara sebagai badan penguasa diberi wewenang (dalam bidang publik 
oleh bangsa Indonesia, sebagaimana halnya penguasa adat yang diberi 
wewenang oleh masyarakat hukumnya. Kedua, dengan asumsi negara 
mempunyai hubungan yang langsung antara negara dengan bumi dan 
sebagainya, maka negara berwenang untuk menguasainya karena me-
rupakan perwujudan (personifikasi) rakyat. Wewenang negara ini da-
pat didelegasikan kepada daerah-daerah sebagai medebewind. Dalam 
pandangan ini, hubungan rakyat, bangsa, dan negara dilihat sebagai 
suatu kontinuum.

Pada tataran makro, UUPA memuat 8 garis-garis besar kebijakan 
pertanahan, yaitu:397

a. Adanya penegasan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat terting-
gi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rak-
yat (Pasal 2 ayat (2)). 

b. Hak menguasai negara itu digunakan untuk mencapai sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 2 ayat (3));

c. Hak menguasai negara dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan 
kepada pemerintah-pemerintah daerah dan Masyarakat Hukum 
Adat bila diperlukan dan sesuai dengan kepentingan nasional (Pa-
sal 2 ayat (4));

d. Pelaksanaan hak ulayat dijalankan sepanjang menurut kenyataan-
nya masih ada dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 
nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
(Pasal 3);

e. Tiap-tiap warga negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan, 
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak 
atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya bagi 
diri sendiri maupun keluarganya (Pasal 9 ayat (2));

f. Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan 
penggunaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan 
(Pasal 7);

g. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6); dan
h. Demi kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan ne-

397 Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Kebijakan Pertanahan dalam Pembangunan Indonesia”, dalam Masdar 
F. Mas’udi (Editor), 1994, Teologi Tanah, Jakarta, Penerbit P3M, hlm. 61-64.
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gara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat 
dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang (Pasal 18). 

Terlepas dari argumentasi dalam 2 pendekatan itu, maka yang per-
lu dicatat bahwa pendekatan mana pun yang digunakan, hasil akhir-
nya sama, yaitu pengakuan bahwa pada dasarnya penguasaan tanah 
itu bersifat kolektif dan kepada perorangan atau badan hukum dapat 
diberikan sebagian dari hak bersama tersebut sesuai dengan kebutuh-
an masing-masing. Untuk saat ini yang sudah diatur adalah lembaga 
hak atas tanah yang meliputi permukaan bumi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 16 UUPA, yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak 
Pakai sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Menurut Nurhasan Ismail, kebijakan pertanahan, khususnya ter-
kait dengan jaminan kepemilikan pada masa Orde Baru, berangkat dari 
asumsi dialogis, “Jika tanah yang dipunyai dapat diperuntukkan untuk 
memaksimalkan kepentingan diri pemegang hak, mengapa harus di-
peruntukkan bagi pelayanan atau kepentingan masyarakat.”398 Terben-
tuknya ketentuan yang mengubah fungsi hak atas tanah tidak terlepas 
dari ideologi dalam kebijakan pembangunan ekonomi399 yang mendo-
rong ke arah rasionalisasi pemanfaatan tanah sehingga pertimbangan 
untung rugi bagi diri sendiri lebih mendominasi pembentukan pera-
turan perundang-undangan. Sehubungan dengan kebijakan pertanah-
an, Orde Baru tidak lagi menghadapi tuntutan untuk membuat hukum 
agraria nasional, sebab tugas itu sudah selesai ketika UUPA selesai 
disusun. Yang dituntut dari pemerintah Orde Baru adalah bagaimana 
merealisasikan tuntutan-tuntutan yuridis berkenaan dengan berlaku-
nya UUPA. Selama pemerintahan Orde Baru, sudah banyak dikeluar-
kan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan 
bidang agraria, bahakan beberapa undang-undang yang sifatnya parsi-
al dalambidang agraria ini sudah dikeluarkan.400 Tetapi, masalah yang 
dihadapi olehj pemerintah terus berkembang. Akar masalahnya ada-

398 Nurhasan Ismail, 2007, Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik, Jakarta, Penerbit 
Huma bekerja sama dengan Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 137.

399 Menurut Moh. Mahfud M.D., Orde Baru harus melakukan pembangunan ekonomi yang porak poranda 
sebagai peninggalan era sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan pembangunan ekonomi itu maka stabi-
litas nasional (susunan yang stabil) menjadi prasyarat utama dan untuk menjamin stabilitas itu dituntut 
hadirnya pemerintah yang kuat. Lihat dalam Moh. Mahfud M.D., 2010, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, 
RajaGrafindo Persada, Cetakan III, hlm. 205.

400 Dapat disebutkan di sini adalah UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, UU 
No. 11/1974 tentang Pengairan, dan UU No. 4/1982 tentang Lingkungan Hidup.
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lah kenyataan bahwa luas tanah tidak pernah bertambah, sedangkan 
manusia penghuninya terus bertambah dan perkembangan masyara-
kat dengan industrialisasinya memerlukan lahan seperti halnya setiap 
pertambahan manusia.401

Dari sisi legal kenyataan yang terjadi adalah lambannya penyusun-
an peraturan pelaksanaan UUPA, yang oleh Iman Sutiknyo prosesnya 
keluar “setetes demi setetes.”402 Selain lambannya berbagai peraturan 
pelaksanaannya, masalah yang dihadapi pemerintah adalah tuntutan 
adanya penyesuaian materi peraturan yang telah ada dengan perkem-
bangan keadaan.403

Dalam dimensi sosial, karena tuntutan pembangunan dan akibat 
industrialisasi, maka tanah menjadi suatu objek komditas. Secara te-
oretis, penempatan tanah menjadi objek komiditi adalah karena telah 
terjadi pegeseran mengenai nilai kegunaan tanah yang di samping 
ditentukan oleh jenis dan jumlah produksi, juga ditentukan menurut 
jumlah investasi dana yang digunakan dalam perolehan dan penyedia-
an tanah yang kemudian menempatkannya sebagai barang dagangan 
yang harus diperalihkan dari individu yang satu ke individu yang la-
innya. Semakin sering tanah diperalihkan, maka semakin tinggi nilai 
yang dilekatkan kepada tanah dan itu berarti semakin tinggi potensi 
keuntungan yang dapat diperoleh oleh setiap individu dari peralihan 
hak atas tanah tersebut. Pergeseran tersebut kemudian didukung oleh 
negara baik, menurut peraturan perundang-undangan404 maupun ke-

401 Contoh mengenai hal ini adalah dalam lahan pertanian. Banyak faktor penyebab mengapa kebijakan 
pertanahan yang menyangkut sektor pertanian tidak tuntas, dapat disebut misalnya kondisi struktur pengua-
saan tanah yang timpang, sempitnya rata-rata usaha tani, tingginya angka tunakisma, dan pola fragmen-
tasi yang tidak terkendali, semakin diperparah dengan tidak jelasnya kebijakan penataan tata ruang yang 
berkaitan dengan peruntukkan lahan untuk kegiatan nonpertanian. Pengubahan fungsi tanah pertanian 
menjadi nonpertanian berjalan sangat cepat seiring dengan semakin didorongnya tingkat pertumbuhan yang 
mengandalkan sektor industri. Tumbuhnya berbagai sektor industri manufaktur, pariwisata, dan berbagai 
fasilitas pendukung menjadikan alih fungsi lahan ini menjadi tidak terkendali.Pada sisi lain, selain faktor 
alih fungsi lahan yang telah menggusur jutaan lapangan kerja adalah semakin maraknya kasus penggusuran 
lahan garapan petani. Di hampir sebagian besar wilayah Indonesia penggusuran lahan pertanian garapan 
penduduk menjadi model baru marginalisasi penduduk perdesaan. Upaya-upaya penggusuran ini berkaitan 
erat dengan upaya pemerintah meningkatkan pendapatan di sektor nonmigas melalui sektor agroindustri. 
Lihat dalam Isharyanto, “Pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Lahan Pangan”, LPPM UNS dan 
Komisi II DPR RI, Surakarta, Juni 2007.

402 Iman Sutiknyo, 1990, Politik Agraria Nasional, Jogjakarta, Penerbit Gadjah Mada University Press, hlm. 95.
403 Moh. Mahfud M.D., Op. cit., hlm. 281.
404 Di bidang pembangunan perumahan diatur menurut PP No. 29 Tahun 1974 yang kemudian diganti 

dengan PP No. 12 Tahun 1988 tentang Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional, lalu Keputusan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah 
untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perolehan Izin Lokasi dan Hak Guna Bangunan Bagi 
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bijakan lainnya.405

Semenjak awal jaminan kepemilikan tanah melalui hak atas tanah 
digariskan oleh UUPA hanya mencakup permukaan bumi saja (Penje-
lasan Umum Angka II bagian kesatu). Menurut Maria S.W. Soemardjo-
no, konfigurasi demikian dimaksudkan bahwa penguasaan seseorang 
terhadap tanah hanyalah sebatas pada bagian atas dari bumi, dengan 
demikian memberikan hak kepada negara untuk menguasai bahan-
bahan tambang yang berada di tubuh bumi.406

Menurut konsep UUPA, hubungan antara subjek hak dengan ta-
nah sebagai objek hak dikenal pengertian tanah negara dan tanah hak. 
Tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak. 
Dengan demikian, tanah-tanah yang dilekati dengan sesuatu hak atas 
tanah yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA, kemudian tanah ulayat, 
dan tanah wakaf tidak termasuk dalam pengertian tanah negara. Se-
mentara itu, tanah hak adalah tanah yang dilekati dengan sesuatu hak 
atas tanah yang diatur menurut Pasal 16 UUPA, yaitu Hak Milik, Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Menurut UUPA, 
Hak Milik diperintahkan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-
undang, sedangkan terhadap Hak Guna Usaha, Hak Giuna Bangunan, 
Hak Pakai, dan Hak Sewa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 
40 Tahun 1996.

Menurut Maria S.W. Soemardjono, Hak Milik pararel dengan Hak 
Pakai, sementara Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan termasuk 
dalam kelompok Hak Pakai karena memberikan kewenangan untuk 
menggunakan tanah yang bukan miliknya sendiri.407 Perbedaan antara 
Hak Guna Usaha dengan Hak Guna Bangunan dibandingkan dengan 
Hak Milik dan Hak Pakai adalah bahwa Hak Guna Usaha dan Hak Guna 
Bangunan pemanfaatannya dibatasi secara eksplisit, sedangkan pe-
manfaatan Hak Milik dan Hak Pakai tidak diperinci, artinya “terbuka 
pemanfaatan untuk semua jenis penggunaan, selama secara khusus 
tidak dilarang.”408

Persoalan yang sering muncul terkait dengan jaminan kepemilik-

Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri.
405 Misalnya kewajiban pembayaran pajak penghasilan dan penjualan tanah serta bea perolehan hak atas 

tanah untuk dikenakan terhadap komoditasisasi tanah seperti peralihan hak atas tanah.
406 Maria S.W. Soemardjono, 2008, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta, Penerbit 

Buku Kompas, hlm. 129.
407 Ibid., hlm. 147.
408 Ibid.
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an hak atas tanah tampak dipengaruhi dalam memahami relasi antara 
tanah dengan negara sebagaimana sudah diuraikan di muka. Kare-
na keterlibatan negara yang mendalam dengan masalah pertanahan, 
maka PTUN harus menanggapi sengketa-sengketa pertanahan, yang 
kadang-kadang sama sekali tidak terkait dengan PTUN.

Besarnya keperluan lahan yang bagi kepentingan pembangunan 
bisa dipenuhi melalui beberapa cara. Bila tidak ada yang mengaku ber-
hak atas sebidang tanah, pemerintah bisa menggunakannya atau me-
nyewakannya ke pihak swasta berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUPA. Na-
mun hampir semua tanah telah dimanfaatkan, sehingga pemakainya 
harus dipindahkan. Bila mereka memiliki hak atas tanah, dilakukan 
prosedur “pembebasan tanah.”

Pada periode 1992-1997, aturan mengenai prosedur itu ditemu-
kan dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Pemerintah selalu memberikan argumen bahwa dalam konteks pem-
bebasan tanah tidak mengandung kekerasan akan tetapi sukarela. Ke-
putusan Panitia Pembebasan Tanah maupun keputusan tingkat ban-
ding oleh gubernur tentang jumlah ganti kerugian tidaklah mengikat. 
Ini menyebabkan sengketa tanah yang “murni” demikian menjadi di 
luar kompetensi PTUN.

Dalam perkara Muhidin dkk vs. Walikota Jakarta Utara, PTUN Ja-
karta menerima alur pemikiran tersebut. Para penggugat, sejumlah 
warga yang hendak digusur, menolak menerima ganti kerugian yang 
jumlahnya ditentukan oleh Panitia Pembebasan Tanah. Pengadilan 
berpandangan bahwa keputusan itu tidak bersifat final, karena itu ti-
dak mengikat bagi penggugat.409

Jenis sengketa penyitaan tanah berikutnya adalah terkait dengan 
tanah yang digunakan “tidak sejak dahulu kala” namun telah diguna-
kan untuk masa yang lama, misalnya perkebunan peninggalah kolonial 
Belanda. Pemerintah biasanya menganggap lahan-lahan demikian se-
bagai tanah negara dan mengasumsikan bahwa prosedur pembebasan 
lahan tidak perlu diterapkan.410 Namun para petani penggarap yang 
miskin ataupun penduduk yang tinggal atau bercocok tanam di tempat 
itu (dan sering juga membayar pajak) menganggap bahwa mereka la-

409 Adriaan W. Bedner, Op. cit., hlm. 206.
410 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Op. cit., hlm. 57-58 dan 253.
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yak mendapatkan ganti kerugian penuh, dan bukan sekadar pesangon 
atau malah lebih buruk lagi, sama sekali tidak mendapatkan ganti ke-
rugian. Sejumlah peraturan berpihak kepada pihak yang menduduki 
lahan, terutama terkait dengan perkebunan-perkebunan Belanda, 
akan tetapi tidak jelas sejauh mana mereka bisa mendapatkan ganti 
kerugian dalam kasus pembebasan lahan.411

Justru mengenai masalah ganti kerugian inilah PTUN tidak pernah 
mempunyai sifat tunggal. Dalam perkara Amoy dan Kacung vs. Camat 
Wuluhan, PTUN Jakarta menerima berkas 3 kepala keluarga terhadap 
pengusiran tanpa ganti kerugian dari tanah negara yang telah mereka 
tinggali dalam jangka waktu yang lama. Pengadilan menerima gugat-
an dan meskipun penggugat tidak mempunyai alat bukti hak, mereka 
berhak memperoleh ganti kerugian yang layak.412 Tetapi dalam perkara 
lain, pengadilan yang sama memutuskan bahwa gugatan 66 penggu-
gat untuk mendapatkan ganti kerugian bukanlah sengketa tata usaha 
negara dan dengan demikian tidak dapat diajukan ke PTUN, sebuah 
putusan yang kemudian dikuatkan di tingkat banding.413

Dalam perkara Tanah Merah menyisakan juga himpitan kewe-
nangan PTUN dengan peradilan umum soal ganti kerugian ini. Perta-
mina ingin menggunakan lahan tersebut dan kemudian mengajukan 
permohonan kepada Walikota Jakarta Utara, yang kemudian mener-
bitkan perintah penggusuran karena para penghuni juga kenyataan 
tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Tetapi penghuni 
menolak perintah itu dan kemudian mengajukan gugatan untuk mem-
peroleh ganti kerugian kepada PTUN Jakarta, dan pada saat yang ber-
samaan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri 
Jakarta Utara. Kemudian PTUN mengumumkan putusan, setelah sebe-
lumnya mengabulkan penangguhan pelaksanaan perintah itu, dengan 
menyatakan menolak gugatan tersebut. Tetapi, pengadilan negeri me-
ngabulkan gugatan dan menyatakan penghuni berhak atas preferensi 
pemanfaatan lahan menurut Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979. 

411 Pada tahun 1962, Menteri Agraria mengeluarkan Surat No. Sekrt. 9/2/4 yang pada intinya mengatakan 
bahwa hutan dan perkebunan yang sebelumnya dimiliki negara dan telah digunakan untuk pertanian untuk 
jangka waktu yang panjang tidak boleh dibebaskan. Periksa: Boedi Harsono, Ibid., hlm. 100-101. Kemudian ada 
Pasal 4 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 yang mengatakan bahwa warga negara yang telah mengambil 
alih perkebunan sebelumnya dimiliki Belanda harus diuntungkan bila hak atas tanah hendak diberikan.

412 Adrian W. Bedner, Op. cit., hlm. 208.
413 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 14/G/1991/PTUN-Jkt. dan Putusan Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Jakarta No. 06/B/1991/PT.TUN-Jkt.
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Mereka berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak jika digusur.
Badan Pertanahan Nasional mempunyai wewenang untuk me-

nerbitkan hak milik aas tanah pada suatu tanah negara (Keputusan 
Presiden No. 26 Tahun 1988). Hal ini dalam praktik sering dijumpai 2 
permasalahan sebagai berikut. Pertama, apakah negara dapat membe-
rikan hak dengan bebas, atapakah adat masih berlaku. Kedua, kesulit-
an untuk menentukan apakah suatu bidang tanah telah menjadi tanah 
negara atau tidak.Ketiga, keterlibatan PTUN dalam melaksanakan pu-
tusan pengadilan perdata. Keempat, kekuasaan negara untuk mem-
berikan hak milik. Kelima, masalah perpanjangan hak milik. Keenam, 
pencabutan hak atas tanah.

Dalam contoh yang pertama ditunjukkan dalam perkara sebagai 
berikut. Pada tahun 1990 seorang pekerja menemukan 2 situs sarang 
burung walet yang baru dalam sebuah gua. Menurut adat setempat, ia 
seharusnya melaporkan hal ini ke pemilik “hak pengumpulan”, yang 
kemudian haknya akan diperluas ke dalam situs-situs baru tersebut. 
Namun ia mendatangi pemerintah kabupaten Tabalong dan memper-
oleh hak penguasaan sarang burung walet untuk dirinya sendiri (1992). 
Pemilik lama, Halimah, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri 
Tanjung, tetapi tidak berhasil. Pengadilan berpendapat bahwa adat 
tidak berlaku dalam perkara tersebut dan pemerintah kabupaten bisa 
memberikan hak penguasaan menurut UUD 1945, UUPA, dan UU Pe-
merintahan Daerah 1974. Putusan ini dikuatkan di tingkat banding.

Kemudian Halimah menggugat keputusan bupati Tabalong ini ke 
PTUN Banjarmasin. Pengadilan mengabaikan putusan pengadilan per-
data, dan menyimpulkan secara bertentangan bahwa adat masih ber-
laku sehingga bupati tidak mempunyai kekuasaan untuk memberikan 
hak kepada siapa pun. Putusan ini dikuatkan di tingkat banding dan 
kasasi di Mahkamah Agung. Selanjutnya, Bupati Tabalong mengajukan 
Peninjauan Kembali dan putusan kasasi dibatalkan, namun sama seka-
li tidak memperhatikan putusan pengadilan perdata terdahulu. Putus-
an Mahkamah Agung itu menarik untuk dicermati karena melakukan 
penilaian keputusan bupati dengan Peraturan Daerah Tabalong No. 4 
Tahun 1993, suatu pelanggaran asas legalitas. Perkara ini juga menun-
jukkan pengabaian PTUN terhadap pengadilan perdata, dan Mahka-
mah Agung sama sekali tidak bersikap.414

414 Adrian W. Bedner, Op. cit., hlm. 214-215.
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Untuk masalah kedua, yaitu berhubungan dengan penetapan ta-
nah negara, dapat dicontohkan dalam perkara Sultan Deli dengan Ke-
pala Badan Pertanahan Nasional. Bermula pada 1869, ketika seorang 
sultan di Sumatra Utara menyewakan tanah untuk jangka waktu 75 
tahun. Pada tahun 1954, saat sewa itu berakhir, tanah tersebut tidak 
dikembalikan kepada keturunannya, akan tetapi diserahkan kepada 
pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan semua jenis 
hak aats tanah ini, meskipun keluarga sultan masih mengklaim kepe-
milikan. 

Para ahli waris lalu mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta sehu-
bungan dengan penerbitan Hak Guna Usaha, IMB, dan izin lokasi.
Pengadilan menganggap bahwa negaralah yang memiliki tanah ini 
dan menolak gugatan. Pengadilan banding menguatkan putusan ini, 
akan tetapi kasasi di Mahkamah Agung mengabulkan gugatan. Serupa 
dengan perkara sebelumnya, Mahkamah Agung membatalkan putus-
an kasasi dalam Peninjauan Kembali, tetapi dengan alasan yang sama 
sekali berbeda, yaitu bahwa lokasi lahan itu tidak sesuai dengan surat 
tanah yang diajukan oleh penggugat.415

Sebenarnya, pokok perkara adalah siapakah pemilik yang sah dari 
tanah yang sudah habis masa sewanya tersebut? Jadi bukan masalah 
prosedur perizinan. Pokok perkara semacam itu mestinya menjadi 
kompetensi pengadilan negeri dan PTUN semenjak awal mengarahkan 
kepada hal tersebut,tetapi tidak dilaksanakan. Lagipula Mahkamah 
Agung sama sekali tidak bersikap menentukan kewenangan itu pada 
siapa, akan tetapi justru menafsirkan fakta-fakta baru melalui meka-
nisme Peninjauan Kembali.

Sebagai contoh ketiga adalah perkara Jalan Sabang.416 Perkara ini 
berawal dari perjanjian mengenai sebidang tanah. Pertama adalah per-
janjian jual beli kepada seseorang bernama Zainal dan kedua adalah 
perjanjian pelepasan hak kepada Kodam Jaya Jakarta. Meskipun disah-
kan belakangan, perjanjian yang kedua dan berlaku, dan pada tahun 
1970 Zainal mengajukan gugatan ke pengadilan perdata. Pada tahun 
1982 Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pada tingkat kasasi. 
Berdasarkan putusan ini, pada tahun 1990 seorang notaris menyusun 
perjanjian antara pemilik asal guna mengalihkan hak kepada para ahli 

415 Ibid., hlm. 215.
416 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 10/B/1991/PTUN Jkt., Putusan Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara No. 5K/TUN/1992 dan Putrusan Mahkamah Agung No. 1/PK/TUN/1994.
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waris Zainal. Namun sementara itu, Kodam tidak lagi memanfaatkan 
tanah tersebut dan kemudian BPN menerbitkan hak Hak Guna Usaha 
kedua kepada 2 perusahaan. Instansi BPN menolak mencatat pemin-
dahan hak kepada para ahli waris Zainal, sehingga mereka mengaju-
kan gugatan PTUN Jakarta mengenai pemberian hak Hak Guna Usaha 
tersebut. Menurut penggugat, BPN telah bertindak sewenang-wenang 
karena sejak 1967, BPN telah mengetahui bahwa tanah tersebut men-
jadi objek sengketa. Selain itu, BPN juga melanggar Pasal 22 PP No. 10 
Tahun 1961 tentang Pendataran Tanah, yang melarang penerbitan ser-
tifikat bila ada gugatan yang belum diselesaikan di pengadilan. 

Pengadilan berpendapat bahwa dalam rangka memberikan rasa 
keadilan, maka kepentingan para ahli waris Zainal lebih besar diban-
dingkan dengan kepentingan hak sewa dua perusahaan. Oleh sebab 
itu, BPN harus mencatat akta pengalihan hak kepada para ahli waris 
Zainal dan menerbitkan sertifikat baru atas nama penggugat. Putus-
an ini dikuatkan di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. 
Namun dalam kasasi Mahkamah Agung memperumit masalah dengan 
mengatakan bahwa alasan pembatalan adalah fakta bahwa tanah ter-
sebut tidak pernah menjadi tanah negara karena di bawah penguasaan 
Kodam Jaya. Oleh karena itu negara tidak mempunyai wewenang un-
tuk menerbitkan sertifikat. 

Untuk masalah yang keempat, dalam beberapa perkara PTUN me-
langkah jauh untuk membatasi kekuasaan negara dalam menetapkan 
hak milik. Dalam perkara Pranoto vs. Kepala Badan Pertanahan Nasi-
onal,417 pengadilan memerintahkan tergugat untuk menerbitkan Hak 
Guna Usaha kepada penggugat karena ia telah menyewa tanah dari 
penyewa sebelumnya selama lebih dari 20 tahun. Para hakim meno-
lak argumen tergugat bahwa informasinya tidak lengkap, dan ia masih 
menunggu hasil penyelidikan oleh panitia khusus yang dibentuk gu-
bernur. Merujuk kepada Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, pengadilan tidak 
memberikan pembenaran yang kuat untuk putusan ini, yang sebenar-
nya menghilangkan hak tergugat untuk membuat keputusan yang ber-
imbang. 

Dalam perkara Gozal vs. Kepala Badan Pertanahan Nasional Ujung 
Pandang, pengadilan memeriksa gugatan tentang penolakan Hak Guna 

417 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 11/G/TUN/1993/PTUN-Smg.
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Usaha. Tergugat menjelaskan bahwa penggugat telah menjadi terpida-
na dalam suatu perkara korupsi,terkait dengan tanah yang digugatnya, 
sehingga sewanya menjadi tidak sah. Pengadilan berargumen bahwa 
karena penggugat masih memiliki toko-toko yang berada di atas tanah 
ini, maka ia mendapatkan preferensi untuk hak tersebut dan demikian 
permohonannya tidak dapat ditolak. Pengadilan tidak memperhatikan 
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Ta-
hun 1979 yang secara tegas mengizinkan pemerintah untuk menolak 
permohonan demikian bila ada pemidanaan.418

Selanjutnya disajikan juga contoh perkara antara PT Perkebunan 
Karet Kemanyan vs. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat 
dan Gubernur Jawa Barat di mana PTUN Jakarta menyatakan bahwa 
tergugat mempunyai hak untuk menentukan persyaratan tertentu da-
lam memberikan ganti kerugian mengingat posisi preferensial dalam 
mendapatkan hak untuk sebidang tanah.419

Untuk masalah yang kelima, perkara-perkara yang ditangani oleh 
PTUN menunjukkan bagaimana pengadilan dapat memulihkan kepu-
tusan Badan Pertanahan Nasional tanpa harus mengurusi sisi perdata 
dari sengketa itu terlebih dahulu. Dalam perkara Wijaya vs. Kepala Ba-
dan Pertanahan Nasional Pontianak, PTUN Pontianak berhasil melin-
dungi penggugat dari dampak kesalahan prosedur di pihak tergugat. 
Sengketa ini terkait dengan penolakan perpanjangan Hak Guna Usa-
ha, karena tergugat telah memberikan hak tersebut kepada pihak lain. 
Pihak ini mengakui bahwa penyebab terbitnya surat hak untuk kedua 
kali bukan karena sengketa tanah, melainkan karena kesalahan pen-
catatan. Hakim memutuskan bahwa penggugat tidak boleh menjadi 
korban kesalahan itu, dan memerintahkan tergugat untuk melanjutkan 
proses permohonan tersebut.

Untuk masalah yang keenam, PTUN juga telah memainkan peran-
an penting dalam sengketa pencabutan hak milik, satu kekuasaan lain 
yang dipegang Badan Pertanan Nasional, sebagaimana ketentuan Pa-
sal 34 UUPA dan ketentuan UU No. 29 Tahun 1956. Kekuasaan ini me-
nunjuk negara untuk mengawasi penggunaan tanah, yang berarti bila 
pemegang hak atas tanah tidak memanfaatkannya sesuai syarat-syarat 
menurut undang-undang, ia akan kehilangan haknya. Misalnya dalam 

418 Lihat komentar putusan ini dalam Adriaan W. Bedner, Op. cit., hlm. 219.
419 Ibid.
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perkara Winardi v.s.Kepala Badan Pertanahan Nasional Bandung.420 
Penggugat mempunyai hak Hak Guna Usaha yang terletak pada sebi-
dang tanah dengan tiga rumah sampai tahun 2001. Pada tahun 1994, 
ia menemukan bahwa Badan Pertanahan Nasional telah mencabut 
haknya tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga yang 
bersangkutan mengajukan gugatan ke PTUN Bandung. Gugatan dika-
bulkan di tingkat pertama dan banding. Pengadilan memandang ter-
gugat telah bertindak sewenang-wenang tanpa menunggu hasil gugat-
an perdata tentang kepemilikan antara penggugat dengan salah satu 
penyewa rumah. 

Dalam perkara PT Orici vs. Kepala Badan Pertanahan Nasional, 
tergugat bahkan telah mencabut Hak Guna Usaha penggugat secara 
melanggar putusan pengadilan perdata, dan memberikan hak baru ke-
pada perusahaan lain dengan pertimbangan akta notaris yang diang-
gap tidak sah. PTUN Jakarta memutuskan bahwa tindakan itu sewe-
nang-wenang dengan merujuk kepada putusan sebelumnya.421 

Masih berhubungan dengan pembatalan hak atas tanah, dalam 
perkara Kusuma vs. Badan Pertanahan Nasional,422 tentang pembatal-
an Hak Guna Usaha dan penerbitan IMB, yang keduanya ditetapkan 18 
tahun sebelumnya serta perintah pembongkaran. Alasan pembatalan 
ini adalah sengketa antara penggugat dengan pihak ketiga. Pihak keti-
ga ini meyakinkan tergugat tentang haknya untuk mendapatkan Hak 
Guna Usaha dibandingkan penggugat. Menurut argumen pihak keti-
ga, tanah tersebut dahulu merupakan milik ayahnya, yang disewakan 
kepada ayah penggugat. Karena tanah ini tidak dikembalikan, maka 
ayah penggugat tidak bisa mendapatkan konversi haknya. Artinya, 
akar sengketa ini adalah sengketa perdata, dan sebagi akibatnya, PTUN 
hanya bisa memeriksa secara terbatas apakah keputusan tersebut me-
menuhi syarat atau tidak. Kenyataannya, pengadilan memperhatikan 
hubungan keperdataan antara penggugat dengan pihak ketiga secara 
perinci, dan kemudian menggunakan sebagai alasan untuk menolak 
gugatan tersebut. 

Pada tingkat banding, pengadilan memperhatikan benar batas-

420 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 35/G/PTUN-Bdg./1994 dan Putusan Pengadilan 
Tinggi Jakarta No. 22/B/1995/PT.TUN-Jkt.

421 Lihat pembahasan dalam Adriaan W. Bedner, Op. cit., hlm. 220.
422 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 03/G/1991/PTUN-Jkt dan Putusan Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Jakarta No. 14K/TUN/1992.
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batas pemeriksaan terhadap sengketa keperdataan tersebut tetapi 
mengambil kesimpulan secara berlawanan dengan prinsip itu. Peng-
adilan banding memandang tanah itu belum menjadi tanah negara 
dan penggugat mendapatkan haknya secara sah menurut konversi dan 
akibatnya, tergugat diperintahkan untuk membatalkan keputusannya.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan peng-
adilan banding dengan alasan bukan persoalan kewenangan sengketa 
keperdataan, akan tetapi membuat alur pikir sendiri sehingga sampai 
kepada konklusi bahwa tanah itu sudah menjadi tanah negara dan 
dengan demikian, menurut haknya semula, maka pihak ketiga yang 
memperoleh hak atas tanah dan bukan penggugat.

Proses penalaran pengadilan dalam 3 tingkatan pemeriksaan dalam 
perkara tersebut menunjukkan pengadilan menempatkan dirinya seba-
gai Badan Pertanahan Nasional. Suatu keanehan jika timbul sengketa 
perdata dan juga kenyataan bahwa hak tersebut diterbitkan 18 tahun 
lampau, tetapi Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak baru tanpa 
mengkonfirmasi masalah tersebut. Semestinya juga PTUN menangguh-
kan pelaksanaan keputusan itu sambil menunggu penyelesaian dalam 
pengadilan perdata.

E. SERTIFIKAT

Merujuk kepada Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 Pasal 2 
dan Pasal 3, Badan Pertanahan Nasional mempunyai wewenang bu-
kan saja memberikan hak milik atas tanah, akan tetapi juga sebagai 
pencatat hak milik. Untuk itu ditetapkan kebijakan sistem pendaftaran 
tanah.

Pendaftaran tanah diatur dalam UUPA Pasal 19 ayat (1) yang ke-
mudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 
1961, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Ta-
hun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sistem pendaftaran tanah yang 
dianut di Indonesia adalah sistem pendaftaran hak (registration of title)
publikasi negatif bertenden positif.423 Dalam sistem ini, catatan tanah 
disimpan oleh negara, dan transaksi tanah dilakukan di hadapan nota-
ris. Perbedaan penting dari negara-negara Eropa dengan sistem seru-

423 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, op.cit. Sistem ini mengandung maksud bahwa publikasinya 
adalah sistem negatif tetapi mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti 
hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat seperti dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 
23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. 
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pa adalah sertifikat yang diterbitkan kepada pemegang hak milik jauh 
lebih penting dibandingkan salinan pencatatan resmi. Seseorang bisa 
melaksanakan perjanjian dengan sertifikat sebagai satu-satunya alat 
bukti, bila tanah itu menjadi sasaran gugatan (Peraturan Pemerintah 
No. 10 Tahun 1961 Pasal 22). Sejumlah penulis menyebutkan bahwa 
notaris acap kali lalai memperhatikan apakah persyaratan-persyarat-
an ini terpenuhi.424 Masalah lain tentang sertifikat adalah pemrosesan-
nya, sering kali sulit karena ketidakpastian kepemilikan dan jenis-jenis 
hak.425

Sebelum dibentuk PTUN, tidak ada upaya hukum yang tegas guna 
melawan penolakan Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan, 
mengalihkan, atau membatalkan sertifikat.426 Setelah terbentuknya 
PTUN, tindakan hukum ini dapat dimintakan kontrol ke pengadilan, 
namun tetap saja menimbulkan kekaburan mengenai batas-batas kon-
trol itu berhadapan dengan pengadilan perdata. Hal ini bisa ditunjuk 
dalam hak. Pertama, PTUN sering kali mengabaikan putusan pengadil-
an perdata. Kedua, dalam hal perkara tidak ada gugatan perdata, maka 
sering kali PTUN menempatkan dirinya sebagai pengadilan perdata. 
Ketiga, PTUN melengkapi putusan pengadilan perdata.

Untuk persoalan yang pertama dapat ditunjuk dua putusan, yaitu 
perkara Yahya vs. Kepala Kantor Pertanahan Palembang.427 Akar perka-
ra adalah penjualan sebidang tanah oleh penjual yang tidak berhak. Se-
telah menyadari cacat ini, maka Badan Pertanahan Nasional menolak 
memberikan sertifikat kepada pembeli, yang telah membangun rumah 
dan bengkel di atas tanah itu. Pembeli lantas menggugat menggugat 
pemilik asal, tetapi mental di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ka-
sasi, dan Peninjauan Kembali. Setelah upaya ini, Pengadilan Negeri Pa-

424 Misalnya Effendi Perangin, 1987, Prakik Jual Beli Tanah, Jakarta, Penerbit Rajawali, hlm. 17.
425 Salah satu hal sebagai penyebab adalah tata administrasi pertanahan dan penduduk yang berlangsung 

saat ini belum terintegrasi. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi maupun kepen-
dudukan seperti jual beli, gadai, atau pewarisan belum mampu tertangkat secara cepat oleh tata administrasi 
pertanahan. Pendaftaran tanah karena perbuatan hukum maupun peristiwa hukum, baik balik nama karena 
jual beli atau hibah, demikian juga pembebanan hak, maupun pewarisan, hanya dilaksanakan oleh negara 
terhadap tanah yang sudah terdaftar, sementara sebagian besar tanah yang belum terdaftar tak tersentuh 
oleh mekanisme yang berlaku. Lihat dalam Rafiq Laksamana, “Dorongan Global terhadap Pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah untuk Jaminan Kepastian Hukum”, makalah Matakuliah Hukum dan Globalisasi, Program 
Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm. 3.

426 Putusan Mahkamah Agung No. 381K/Sip/1971, yang antara lain menyatakan bahwa pengadilan perdata 
tidak berwenang membatalkan sertifikat. Namun melalui Putusan Mahkamah Agung No. 556K/Pdt/1987, 
diterbitkan pada 1993, Mahkamah Agung berubah pandangan, dengan menyatakan bahwa pengadilan 
perdata mempunyai kekuasaan untuk mencabut kekuatan hukum sebuah sertifikat yang digugat.

427 Lihat pembahasan dalam Adriaan W. Bedner, Op. cit., hlm. 222-223.
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lembang memerintahkan agar rumah dan bengkel tersebut dibongkar. 
Namun pembeli tetap menolak dan mengajukan gugatan ke PTUN ter-
kait sertifikat kepemilikan. Pengadilan kemudian mengabulkan gugat-
an tersebut, namun dengan mengabaikan batas daluwarsa pengajuan 
gugatan. 

Prosedur serupa ditemukan dalam Putusan PTUN Semarang da-
lam perkara Soedarti dan Subroto vs. Kepala Kantor Pertanahan Sema-
rang,428 yaitu bahwa mereka melampirkan kesimpulan baru menurut 
fakta-fakta yang dipertimbangkan oleh pengadilan perdata. Dalam 
putusan pengadilan perdata, penggugat hanya berhak mendapatkan 
ganti kerugian dalam bentuk uang, namun pengadilan memberikan 
eksekusi riil, yaitu memerintahkan Badan Pertanahan Nasional mem-
batalkan sertifikat pihak yang kalah dalam perkara perdata dan mener-
bitkan sertifikat baru untuk penggugat.

Untuk permalahan yang kedua, yaitu dalam hal tidak ada putusan 
perdata mengenai kepemilikan, maka PTUN mengambil peran seba-
gai pengadilan perdata. Dalam perkara Tjokropranolo vs. Kepala Kan-
tor Sewa Tanah Jakarta Utara, PTUN Jakarta secara cermat memeriksa 
perjanjian jual beli dan kerumitan kepemilikan yang melandasi peno-
lakan tergugat untuk memberikan sertifikat kepada penggugat. Peno-
lakan ini terjadi setelah ada intervensi camat atas nama para penggu-
na lahan. Kemudian PTUN menyatakan menolak gugatan. Pengadilan 
banding dan Mahkamah Agung melakukan tindakan serupa tetapi de-
ngan konklusi yang berbeda dengan PTUN. Pengadilan banding me-
ngabulkan sementara Mahkamah Agung menolak.

Untuk persoalan di mana PTUN melengkapi putusan pengadilan 
perdata, dapat ditunjuk antara lain dalam perkara Ratnaningsih vs. 
Kepala Kantor Pertanahan Bekasi,429 di mana PTUN Bandung memu-
lihkan kesalahpahaman anatara ketua Pengadilan Negeri Garut dan 
tergugat. Dalam perkara ini, tergugat lalai mencatat penyitaan sebuah 
rumah yang hendak dilelang secara legal pada saat yang sama, namun 
karena penyitaan ini belum dicatat, tergugat memberikan sertifikat 
kepada pembeli. Untuk itu, PTUN tidak mengabulkan gugatan untuk 
mendapatkan sertifikat, namun memerintahkan tergugat untuk mem-
batalkan sertifikat pembeli dan mengembalikan ke keadaan semula. 

428 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 04/G/TUN/1994/PTUN-Smg.
429 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 25/G/PTUN-Bdg/1993.
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Untuk mendapatkan putusan tentang masalah kepemilikan, maka 
penggugat dirujukkan ke pengadilan perdata.



Bab 11
SEPARASI TNI-POLRI: 
MENINJAU EKSISTENSI 
PERADILAN MILITER

A. PENDAHULUAN 

Reposisi TNI-Polri merupakan agenda transisi demokrasi sejak 
1998.430 Semangat reformasi telah menempatkan militer Indonesia se-
bagai sasaran kritik dan desak politik, terutama terhadap konsep Dwi 
Fungsi ABRI yang mengabsahkan peran militer di bidang pertahanan, 
keamanan, dan sosial politik.431 Konsep ini dikukuhkan terus-menerus 
dalam berbagai perangkat hukum pasca-Dekrit Presiden 5 Juli 1959432 

430 Pada masa awal reformasi, reposisi TNI (ABRI pada waktu) itu digelorakan oleh publik, termasuk maha-
siswa, dengan jargon tuntutan penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Pernyataan Abdurrahman Wahid, Megawati, 
Amien Rais, dan Sri Sultan Hamengkubuwono, yang dikenal sebagai “Deklarasi Ciganjur” menjelang Sidang 
Istimewa MPR, menegaskan hal yang sama.

431 Konsep ini berasal dari ide “Jalan Tengah” yang dikemukakan oleh A.H. Nasution dalam Dies Natalis I 
Akademi Militer di Magelang pada 11 November 1958. Militer di Indonesia mengingat asal usul yang khas, 
tidak dapat hanya menjalankan fungsi pertahanan belaka, tetapi juga aktif dalam masalah sosial, ekonomi, 
dan politik negara. Hasil konkret dari rumusan konsep ini adalah ditariknya personel militer dalam Dewan 
Nasional dan dorongan untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Nasution menginginkan agar militer 
dapat ditempatkan di parlemen, mengingat rumusan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, di mana salah unsur MPR 
adalah unsur golongan. Istilah “Dwi Fungsi” diperkenalkan pada tahun 1960 dalam forum rapat pimpinan 
Polri di Porong. Lihat: Abdul Haris Nasution, 2001, Konsistensi TNI dalam Pasang Surut Republik: Catatan dan 
Pemikiran Jenderal Besar A.H. Nasution, Jakarta, Komite Penegak Keadilan dan Kebenaran, hlm. 3. Baca juga: 
Nugroho Notosoesanto, 1988, Angkatan Bersenjata dalam Percaturan Politik di Indonesia: Analisa Kekuatan Politik 
di Indonesia, Jakarta, Penerbit LP3ES, hlm. 22.

432 Di awal tahun 1960-an, menyusul pembubaran Partai Masyumi dan Partai PSI, kekuatan politik nasional 
didominasi oleh tiga unsur, yaitu Presiden Soekarno, PKI, dan militer, dalam hal ini Angkatan Darat, yang 
ketiga-tiganya saling bersaing dan melakukan manuver. Sejak 1963, manuver tersebut telah menghasilkan 
hubungan pasang surut di antara ketiganya. Lihat: Kusnanto Anggoro, “Gagasan Militer Mengenai Demokrasi, 
Masyarakat Madani, dan Transisi Demokratik”, dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (Penyunting), 1999, Hu-
bungan Sipil Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia: Persepsi Sipil dan Militer, Jakarta, Penerbit CSIS, hlm. 10-13.
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Orde Baru.433 Tuntutan reformasi atas ABRI telah mendorong muncul-
nya paradigma baru dan reposisi ABRI (1998).434 Disadari bahwa ABRI 
tidak dapat lagi mendominasi kehidupan politik, pemerintahan, dan 
kemasyarakatan nasional. ABRI harus secara serius berbagai peran de-
ngan pihak-pihak lain melalui konsep role sharing.

Di bidang politik terjadi pengurangan peran militer.435 Jumlah ang-
gota TNI dan Polri dilembakan dalam sistem perwakilan di daerah dan 
di pusat mengalami penyusutan secara dratis. Departemen Pertahanan 
dan Keamanan diganti menjadi Departemen Pertahanan. Kepolisian 
kemudian berstatus nonmiliter dan dipisahkan dari militer.436 Untuk 
kesekian kalinya, Polri mengalami reposisi.437 Pemerintahan Presiden 

433 Orde Baru senantiasa menempatkan militer sebagai aktor yang paling berjasa dalam menentukan 
kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pada saat negara mengalami krisis dan berbagai pergolakan. 
Sejak tahun 1966, posisi militer dikatakan menjalankan Dwi Fungsi di mana militer merupakan stabilisator 
dan dinamisator. Tetapi pelibatan demikian kemudian melebar di mana banyak personel militer ditempat-
kan dalam cabinet, birokrasi, kepala daerah, dan sebagainya, di samping memperoleh kursi gratis 100 wakil 
di DPR/MPR. Kebijakan ini dituangkan dalam berbagai perangkat hukum seperti: (i) Ketetapan MPRS No. 
XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan (integrasi 3 angkatan 
dan kepolisian dalam ABRI), (ii) Keputusan Presiden No. 132/1967 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departe-
men Pertahanan dan Keamanan (ABRI terdiri dari 3 angkatan dan kepolisian, semuanya dikendalikan oleh 
Departemen); (iii) Paket UU Politik (UU No. 15 dan 16/1969); (iv) UU Pertahanan dan Keamanan 1982; (v) UU 
Kepolisian 1997. Demikian pula, berbagai Ketetapan MPR yang hendak “memurnikan pelaksanaan Pancasila 
dan UUD 1945” menunjukkan kuatnya Dwi Fungsi ABRI.

434 Pertama kali ditetapkan dalam Instruksi Presiden No. 1/1998 untuk meninjau kembali Dwi Fungsi ABRI. 
Kemudian, dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam 
Rangka Penyelamatan dn Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, antara lain memprio-
ritas “penyesuain implementasi Dwi Fungsi ABRI.” Pada 5 Oktober 1998, bertepatan dengan hari ABRI ke-53, 
reposisi itu dipublikasikan dengan judul “ABRI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI 
dalam Kehidupan Bangsa (Tahap I)”. Istilah TNI secara resmi digunakan kembali pada 1 April 1999, bersa-
maan dengan Instruksi Presiden B.J. Habibie untuk memisahkan kepolisian dari militer. Pada hari TNI ke-56 
tanggal 5 Oktober 2001, reposisi TNI dipublikasikan dengan judul “TNI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan 
Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa (Tahap II).”

435 Sejak tahun 1969, dicapai konsensus antara politisi sipil dan militer untuk memberikan jatah 100 
kursi bagio ABRI, artinya ada personel ABRI yang ditunjuk oleh Presiden di DPR/MPR tanpa harus melalui 
pemilu. Pada tahun 1995, jumlah kursi itu dikurangi menjadi 75 kursi. Melalui perdebatan sengit, akhirnya 
pasca- Pemilu 1999, kursi militer di DPR/MPR ditetapkan 38 kursi. 

436 Hal ini pertama kali diresmikan dengan Instruksi Presiden No. 2/1999 yang dikeluarkan oleh Presiden 
Habibie. Pada tahun 2000, Presiden Wahid menetapkan Keputusan Presiden No. 89/2000 yang menempatkan 
Polri di bawah Presiden.

437 Sejak 1 Juli 1946, kepolisian ditempatkan di bawah Perdana Menteri. Selanjutnya, sejak 1 Agustus 1947, 
kepolisian dimiliterisasikan dengan Penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 112. Pada 4 Februari 1948, 
kepolisian dinyatakan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam kedudukan sebagai Perdana Men-
teri dan Wakil Perdana Menteri. Pada 15 Mei 1949, kepolisian ditempatkan di bawah pengendalian Menteri 
Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak berlakunya Konstitusi RIS, melalui Keputusan Presiden 
No. 22/1950, kepolisian dipimpin Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung. Setelah kembali ke 
bentuk negara kesatuan, dibentuk Jawatan Kepolisian (1950) dan Perdana Menteri M. Natsir kemudian 
menempatkan polisi di bawah Menteri Pertahanan. Menjelang berlakunya kembali UUD 1945, kepolisian 
di bawah Menteri Pertama. Selanjutnya, Kepala Kepolisian diberi status berganti-ganti dri Menteri Negara 
Kepolisian (10 Juli 1959), kemudian Menteri Muda Kehakiman dan Menteri Muda Veteran, hingga Menteri 
Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian. Dengan Keputusan Presiden No. 12/1960, Presiden 
Soekarno membentuk ABRI dengan integrasi 3 angkatan dan kepolisian, yang terkonsolidasikan dan semakin 
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Wahid menempatkan personel sipil di Departemen Pertahanan.438 Ja-
batan Kepala Sosial Politik TNI dihapuskan.439 Kantor Direktorat Sosial 
Politik di bawah Departemen Dalam Negeri dihilangkan, mekanisme 
penelitian khusus (litsus) dihapus.440

Keputusan MPR memperkukuh separasi TNI dan Polri. Sidang 
Tahunan MPR pada 2000 menghasilkan Perubahan Kedua UUD 1945, 
Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, 
Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI-Polri. Ketiga 
produk MPR ini merumuskan ulang eksistensi kelembagaan TNI-Polri, 
fungsi, yurisdiksi, peran, maupun hubungan di antara dengan masya-
rakat sipil yang lebih luas. 

Namun materi Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dapat dipandang 
berlebihan karena sudah tertuang jelas dalam Pasal 30 Perubahan Ke-
dua UUD 1945. Sementara itu, Ketetapan MPR No. VII/MPR/20000 
mengandung sejumlah kontradiksi dengan Pasal 10 UUD 1945. Keten-
tuan tentang peran DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Ke-
pala Polri misalnya, memerlukan UU.441 Hasil sidang MPR juga menim-
bulkan keraguan atas kerelaan militer untuk meninggalkan gelanggang 
politik atau keseriusan dan keberanian politisi sipil untuk mengakhiri 
peran politik militer.442

dikukuhkan dalam masa 1964-1965 dan berlanjut sepanjang Orde Baru.
438 Untuk pertama kali setelah Orde Baru, jabatan Menteri Pertahanan diisi oleh sipil dan pertama kali 

dijabat oleh Prof. Yuwono Sudarsono (mantan Dekan FISIP UI, Wakil Gubernur Lemhanas 1993-1998, Menteri 
Lingkungan Hidup 1998, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1998-1999, dan Menteri Pertahanan, 1999-2000 
dan 2004-2009). Selanjutnya, jabatan dipegang oleh Prof. Moh. Mahfud M.D. (Guru Besar UII, 2000-2001) 
dan Matori Abdul Jalil (2001-2004). Untuk pertama kali, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) 
dipimpin oleh sipil sejak 2001. Selama ini lembaga ini selalu dipimpin oleh perwira militer karena sejak awal 
pendirian “dititipkan” pada Departemen Pertahanan dan Keamanan.

439 Pada pertengahan 1998, jabatan Kepala Sosial Politik ABRI (yang dipegang oleh S.B. Yudhoyono) di-
ganti menjadi Kepala Staf Teritorial dan hingga 2001, jabatan itu untuk selanjutnya tidak pernah ada lagi.

440 Litsus adalah upaya untuk memeriksa rekam jejak seorang calon anggota DPR/pejabat negara yang 
dilaksanakan oleh Presiden Soeharto dengan topangan utama kepada loyalitas dan kesetiaan kepada rezim 
menurut pendekatan intelijen.

441 Telah diatur lebih lanjut dalam UU No. 2 Tahun 2002. Pada bulan September 2000, Presiden Wahid 
menunjuk secara sepihak S. Bimantoro menjadi Kepala Polri, menggantikan Rusdihardjo. Kalangan DPR 
memprotes pergantian itu karena menurut Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 mensyaratkan bahwa 
penggantian semacam itu harus dengan persetujuan DPR. Namun akhirnya kasus itu dianggap selesai. 
Pada bulan Juni 2001, seiring keinginan kuat dari MPR untuk memakzulkan Presiden Wahid, S. Bimantoro 
diberhentikan sebagai Kepala Polri dan kemudian Chaeruddin Ismail ditunjuk menjadi Kapolri. Kasus itu 
kemudian terpolitisasi sedemikian rupa hingga terjadi pemberhentian Presiden Wahid dan Wakil Presiden 
Megawati menjadi Presiden. Posisi S. Bimantoro dipulihkan kembali. Pada Oktober 2002, Presiden Megawati 
mengajukan Dai Bactiar sebagai satu-satunya calon Kepala Polri kepad DPR. Sejak itu tampaknya, Presiden 
berikutnya selalu mengajukan calon tunggal Kepala Polri.

442 Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000, peran politik militer (dan Polri) dipertahankan di DPR hingga Pemilu 
2009. Padahal Fraksi TNI-Polri sendiri berketetapan mengakhir peran politik pada tahun 2004. Namun sesudah 
Perubahan IV UUD 1945 diputuskan dan terjadi restrukturisasi MPR, maka semua wakil rakyat harus dipilih 
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Separasi Polri dari militer mengembalikan polisi sebagai civilians 
yang tunduk pada yurisdiksi peradilan umum/sipil.443 Polisi juga dapat 
menyidik militer yang terlibat tindak pidana yang diatur KUHP, sebab 
tindak pidana ini menjadi yurisdiksi peradilan sipil. Perluasan kewe-
nangan ini merupakan agenda yang tidak sederhana, setelah selama 40 
tahun kepolisian tidak memiliki kewenangan dan pengalaman dalam 
bidang ini. 

Hal itu dikonfirmasi dari kenyataan tidak pernah adanya sentuh-
an pembaruan terhadap eksisten peradilan militer.444 Ketentuan UU 
No. 19/1997 tentang Peradilan Militer tidak pernah bisa diubah hing-
ga dewasa ini. Tindak pidana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana 
umum dan dilakukan oleh personel militer,445 menimbulkan komplek-
sitas tersendiri. Menurut KUHAP, polisi berwenang untuk melakukan 
penyidikan atas perkara pidana umum. Kejaksaan juga berwenang me-
nyidik dalam perkara-perkara tertentu, seperti tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana ekonomi. Dengan demikian, aktor tindak pidana 
umum dapat berhadapan dengan 3 instansi yang sama-sama memi-
liki kompetensi dalam penyidikan, yaitu polisi, PPNS, atau jaksa, sesuai 
kategori perkara pidana. Kemungkinan ini dapat dihadapi oleh militer 
yang melakukan tindak pidana umum.

Jika prajurit TNI tunduk pada yurisdiksi peradilan umum dalam 
hal pelanggaran hukum pidana umum, maka dalam proses penyidikan 
dilakukan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan oleh hakim 
pengadilan umum, dan eksekusi di lembaga pemasyarakatan umum. 
Hal ini akan mengubah peran polisi militer dalam penyelidikan dan 
penyidikan perkara, penuntutan oleh Oditor Militer, dan pemeriksaan 
oleh hakim pengadilan militer.

dalam pemilu, sehingga pengangkatan militer di lembaga perwakilan tidak ada lagi.
443 Pasca pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada tanggal 5 Oktober 1945, kedudukan kepoli-

sian adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Secara administratif, kepolisian belum berhasil menata 
organisasinya dengan baik. Polisi juga turut bertempur di seluruh wilayah Indonesia dan menyatakan diri 
sebagai combatant. Polisi istimewa diganti dengan Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan 
seperti dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya.Lihat Awaloeddin Djamin, 2000, Menuju Polri Mandiri 
yang Profesional, Pengayom, Pelindung, Pelayana Masyarakat, Jakarta, YTKI, hlm. 35.

444 Kata militer berasal dari Bahasa Yunani, “miles” yaitu orang bersenjata yang siap tempur, orang yang 
terlatih untuk menghadapi dan/atau menjaga keutuhan negara. Oleh sebab itu, pengertian militer lebih luas 
dibandingkan dengan laskar/tentara, karena pengertian militer mencakup angkatan darat, angkatan laut, 
dan angkatan udara. Kesatuan militer akan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (i) memiliki organisasi yang 
teratur; (ii) memiliki seragam; dan (iii) mempunyai disiplin dan hukum yang berlaku dalam peperangan. Dengan 
demikian, kesatuan bersenjata yang siap tempur sebagai militer dibedakan dengan “gerombolan bersenjata.”

445 Dalam Bahasa Indonesia, personel militer diidentikkan dengan “tentara” yang secara denotatif me-
ngandung pengertian sebagai kelompok yang terorganisasi sebagai wadah militer yaitu ketiga angkatan.
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B. TINJAUAN HISTORIS 

Tinjauan peradilan militer dari segi historis perlu dilakukan, ka-
rena seperti halnya lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha 
negara, dan peradilan agama, kompetensi dan subjek delik446 peradilan 
militer mempunyai perkembangan sendiri. Tinjauan historis peradilan 
militer akan dilihat dari peraturan perundang-undangan yang menjadi 
landasan bekerjanya lembaga tersebut.

Namun tulisan pada subbab ini tidak mencakup kompetensi per-
adilan militer khusus yang pernah ada, seperti mahkamah angkatan 
darat, angkatan laut, dan angkatan udara,447 Mahkamah Militer Luar 
Biasa (Mahmillub),448 maupun Mahkamah Bersama Angkatan Bersen-
jata (Mahsamanta).449 Tulisan ini membatasi diri pada kompetensi per-
adian militer dalam keadaan normal seperti tertuang dalam peraturan 
perundang-undangan.

Sebelum PD II peradilan militer Belanda di kenal dengan nama ‘ 
Krijgsraad’ dan ‘Hoog Militair Gerechtshof ’, hal ini sebagaimana ter-
cantum dalam bepalingen Betreffende de rechtsmaacht Van De mili-
taire rechter in nederlands Indie,  S. 1934 No. 173 dan De Provisione-
le Instructie Voor Het Hoog Militair Gerechtshof Van Nederlands Indie, 
S.1992 No. 163.

Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi pidana materiel yang 
anggotanya terdiri dari anggota angkatan darat Belanda di Indonesia 
(Hindia-Belanda) yaitu KNIL dan Angkatan Laut Belanda. Untuk dike-
tahui, Angkatan Laut ini merupakan bagian integral dari Angkatan Laut 
kerajaan Belanda (Koninklijke Marine), sedangkan KNIL merupakan 

446 Sianturi menyebut “yurisdiksi” dan bukan kompetensi, untuk menyebut kekuasaan memeriksa dan 
mengadili terhadap anggota militer, sedangkan subjek delik dengan istilah yustisiabel. Lihat: Sianturi, 1985, 
Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta, Penerbit Alumni AHM-PTHM, hlm. 27.

447 Dibentuk dengan Peraturan Perang Penguasa Perang Tertinggi No. 2/1960. Adapun pertimbangannya 
adalah dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan perang perlu dibentuk Mahkamah Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang yang dapat memeriksa dan mengadili dengan cepat 
perkara-perkara pidana mengenai perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah kemiliteran 
dan/atau perbuatan-perbuatan menentang Pemerintah yang sah.

448 Badan pengadilan yang ditugasi memeriksa dan memutuskan perkara pidana dl tingkat pertama dan 
terakhir mengenai perkara khusus yang ditentukan oleh kepala negara. 

449 Dibentuk dengan Penetapan Presiden No. 5/1965, khususnya dalam rangka peningkatan pelaksanaan 
DWIKORA, perlu adanya penyelesaian yang secepat-cepatnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh 
Tamtama, Bintara dan Perwira Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian dan 
anggota HANSIP dan Sukarelawan bantuan tempur di kota-kota besar terutama di Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Raya. Badan peradilan merupakan Badan peradilan di lingkungan Angkatan Bersenjata yang diserahi 
tugas untuk mengadili dalam tingkat pertama perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Tamtama, Bintara 
dan Perwira Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian dan anggota HANSIP 
dan Sukarelawan bantuan tempur.
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organisasi tersendiri dalam arti terlepas dari tentatara kerajaan Belan-
da (Koninklijke Leger). Atas dasar ini maka KNIL diperiksa dan diadili 
oleh Krijgsraad  untuk tingkat pertama dan Hoog Militair Gerechts-
hop pada tingkat banding, sedangkan anggota angkatan laut diperiksa 
dan diadili oleh Zee Krijraad dan Hoog Militair Gerecht Shoof.

Krijsraad memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat 
pertama terhadap anggota militer dengan pangkat Kapten ke bawah 
dan orang-orang sipil yang bekerja di militer. Sedangkan Hoog Militair 
Gerecht shoof merupakan pengadilan militer instansi kedua (banding) 
serta mengadili pada tingkat pertama untuk Kapten ke atas dan yang 
tertinggi di Hindia Belanda serta berkedudukan di Jakarta.

Pada masa pendudukan Balatentara Jepang pada tanggal 2 maret 
1942, berdasarkan Osamu Gunrei No. 2 Tahun 1942, membentuk Gun-
ritukaigi (peradilan militer) untuk mengadili perkara-perkara pelang-
garan undang-undang militer Jepang. Pengadilan militer ini bertugas 
mengadili perbuatan-perbuatan yang bersifat mengganggu, mengha-
lang-halangi dan melawan balatentara Jepang dengan pidana terberat 
hukuman mati.

Pasca-kemerdekaan, Peradilan Militer baru dibentuk setelah dike-
luarkannya UU No. 7/1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan 
Tentara di samping pengadilan biasa, pada tanggal 8 Juni 1946, kurang 
lebih 8 bulan setelah lahirnya ABRI.450 Dalam masa kekosongan hukum 
ini, diterapkan hukum disiplin militer dan bersamaan dengan ini pula 
dikeluarkan UU No. 8/1946 tentang Hukum Acara Pidana pada Pera-
dilan Tentara.451 

Peradilan Tentara—yang meliputi Mahkamah Tentara dan Mah-
kamah Tentara Agung—berwenang mengadili perkara pidana yang 
merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh (i) Prajurit 
Tentara (AD) Republik Indonesia, Angkatan laut dan Angkatan Udara; 
(ii) Orang yang oleh presiden dengan PP ditetapkan sama dengan pra-

450 Sebenarnya, merujuk kepada ketentuan peralihan Pasal II UUD 1945, dapat saja pemerintah meng-
ambilalih dan memberlakukan peradilan militer yang telah ada pada masa Jepang, akan tetapi tampaknya 
langkah itu tidak dilakukan.

451 Tampaknya hukum pidana materiil masih bertumpu pada Wetboek van Militair Starfrecht voor Neder-
lands Indie (S.1945-167), yang kemudian dengan UU No. 39/1947 dinyatakan resmi berlaku sejak 8 Juni 1946 
sesuai saat berlakunya UU No. 8/1946. Di samping itu, diberlakukan pula Hukum Darurat Militer menurut 
Krigstucht voor Nederlanch Indie (S. 1934-168) dan melalui UU No. 40/1947 ditambah dan diubah dan berlaku 
surut sejak 8 Juni 1946. Dengan UU No. 40/1947, ketentuan ini diubah menjadi Wetboek van Krigstucth (Kitab 
Undang-Undang Disiplin Tentara), yang mengubah pula pasal dan ketentuan-ketentuan untuk menyesuaikan 
dengan situasi Indonesia merdeka.
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jurit; dan orang yang tidak termasuk golongan (a) dan (b) tetapi berhu-
bungan dengan kepentingan ketentaraan.

Pengadilan juga diberi wewenang untuk mengadili siapa pun juga, 
bila kejahatan yang dilakukan termasuk dalam titel I dan II buku II 
KUHP yang dilakukan dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan 
bahaya. Mahkamah Tentara merupakan pengadilan tingkat pertama 
yang berwenang mengadili perkara dengan tersangka prajurit berpang-
kat Kapten ke bawah. Mahkamah Tentara Agung, pada tingkat perta-
ma dan terakhir untuk perkara (i) Terdakwanya serendah-rendahnya 
berpangkat Mayor; dan (ii) Seorang yang jika dituntut di pengadilan 
biasa diputus oleh PT atau MA; dan (iii) Perselisihan kewenangan an-
tara Mahkamah-mahkamah Tentara. Mahkamah Tentara Agung pada 
tingkat kedua dan terakhir, mengadili perkara yang telah diputus oleh 
mahkamah tentara. Persidangan dipisahkan menjadi dua yakni persi-
dangan untuk perkara kejahatan dan perkara pelanggaran. 

Di samping kedua badan itu, menurut Pasal 22 UU No. 7/1946, 
Presiden berhak untuk membentuk pengadilan tentara luar biasa yang 
susunannya menyimpang dari UU ini.

Pada tahun 1948 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 37/1948 
tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Ling-
kungan Peradilan Ketentaraan untuk menggantikan UU No. 7/1946,452  
yang mengubah beberapa ketentuan susunan, kedudukan dan dae-
rah hukum yang telah diatur sebelumnya. Peraturan Pemerintah No. 
37/1948 ini mengatur peradilan tentara dengan susunan (i) Mahkamah 
Tentara; (ii) Mahkamah Tentara Tinggi; dan (iii) Mahkamah Tentara 
Agung. Adapun subjek delik dari peradilan ini adalah (i) prajurit TNI; 
(ii) seseorang yang dengan PP ditetapkan Presiden berstatus sama 
sebagai prajurit; (iii) seseorang anggota suatu golongan atau jawatan 
yang oleh UU dianggap atau disamakan dengan prajurit; dan (iv) se-
seorang yang bukan kategori di atas, tetapi oleh Menteri Kehakiman 
ditetapkan harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan 
ketentaraan.453 

Akan tetapi subjek delik ini kemudian diperluas dengan “setiap 

452 Pencabutan UU dengan sebuah PP adalah kejanggalan. Akan tetapi, dengan dalih UU No. 30/1948 
tentang Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden Dalam Keadaan Darurat, Soekarno berargumen 
bahwa sebagai Presiden dirinya berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpangi UU dan 
peraturan-peraturan jika negara menghadapi keadaan bahaya yang memuncak.

453 Jika dibandingkan dengan UU No. 7/1946, PP ini tidak membedakan AL dan AU sebagai subjek delik. 
Sejak 3 Juni 1947, Presiden Soekarno menetapkan kedua angkatan sebagai TNI.
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orang yang melakukan kejahatan yang diatur dalam Titel I atau Titel II 
Buku II KUHP jika perbuatan itu dilakukan di wilayah yang dinyatakan 
dalam keadaan bahaya.” Perluasan melalui PP No. 74/1948 ini dilaku-
kan untuk menyelenggarakan peradilan bagi pelaku pemberontakan 
PKI Madiun.

Pada tanggal 19 Desember 1948 tentara Belanda melakukan agre-
sinya yang kedua terhadap negara Republik Indonesia. Agresi tersebut 
dimaksudkan untuk menghancurkan Tentara Nasional Indonesia dan 
selanjutnya pemerintah RI. Aksi tersebut mengakibatkan jatuhnya kota 
tempat kedudukan badan-badan peradilan ke tangan Belanda. 

Mengingat kondisi ini, maka dikeluarkanlah peraturan darurat ta-
hun 1949 Nomor 46/MBKD/49 yang mengatur Peradilan Pemerintahan 
Militer untuk seluruh pulau Jawa-Madura. Peraturan tersebut memuat 
tentang: (i) Pengadilan Tentara Pemerintahan Militer; (ii) Pengadilan 
Sipil Pemerintah Militer; (iii) Mahkamah Luar Biasa; dan (iv) Cara men-
jalankan Hukuman Penjara.454

Ketentuan UU Dar. No. 16/1950 tentang Susunan dan Kekuasaan 
Pengadilan/Kejaksaan di Lingkungan Peradilan Ketentaraan dicabut 
dengan lahirnya UU No. 5/1950, yang sebenarnya hanya merupakan 
penggantian formil saja, sedangkan mengenai materinya tetap tidak 
mengalami perubahan. Pada masa ini masa RIS lahir Mahkamah Ten-
tara di banyak tempat. Ketentuan yang telah ada pada masa RIS tetap 
berlaku kecuali yang tidak sesuai dengan tujuan negara kesatuan. Da-
erah hukum Mahkamah Tentara mengalami perubahan (penambahan 
dan pengurangan).

Untuk menyesuaikan perubahan bentuk negara kesatuan, maka 
ditetapkan UU No. 1 Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementa-
ra untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara 
Pengadilan Sipil. Pada intinya, UU ini mengatur empat hal; (i) meng-
hapus pengadilan yang tidak sesuai dengan negara kesatuan; (ii) peng-
hapusan secara berangsur-angsur peradilan swapraja dan peradilan 
adat; (iii) penataan pengadilan desa dan pengadilan agama; dan (iv) 
pembentukan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di tempat-tem-
pat tertentu. 

Meskipun hukum acara mengalami perubahan, akan tetapi de-

454 Mengingat banyak wilayah yang dikuasai Belanda, maka penyelenggaraan peradilan sipil dibebankan 
juga kepada militer. Suatu tujuan yang pasti tampaknya adalah untuk tetap mengonsolidasikan pemerintahan 
dan peradilan di daerah-daerah Republik.
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ngan UU No. 5/1950, HIR masih tetap menjadi pedoman beracara di 
lingkungan peradilan militer.455 Pada waktu pemberlakuan UU No. 
5/1950 ini, peradilan militer belum sepenuhnya dilaksanakan oleh te-
naga-tenaga dari kalangan militer. Hal ini disebabkan masih sedikitnya 
tenaga militer yang menguasai bidang hukum. Oleh sebab itu, sepan-
jang tidak diatur khusus oleh Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan 
Negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk 
sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatrannya 
menjadi Ketua Pengadilan Tentara, begitu juga dengan Panitera Peng-
adilan Negeri, karena jabatannya menjadi Panitera Pengadilan Tenta-
ra.456 Kepala Kejaksaan Negeri karena jabatannya adalah Jaksa Tenta-
ra.457 Jadi, dalam keadaan tertentu, peradilan militer dijalankan oleh 
personel sipil.

Dengan berlakunya UU No. 29/1954 tentang Pertahanan Negara, 
ditentukan bahwa Angkatan Perang memiliki peradilan tersendiri dan 
komandan mempunyai hak penyerah perkara.458 Sebagai realisasi dari 
ketentuan ini, UU No. 1 Drt/1958 tentang Hukum Acara Pidana Tenta-
ra, dilakukan perubahan ketentuan pemeriksaan permulaan, yaitu su-
atu fase dalam proses peradilan pidana untuk melakukan penyelidikan 
dan penyidikan yang dalam pelaksanaannya sering menimbulkan kon-
flik antara komandan dengan jaksa penuntut.

Selanjutnya, dalam suasana republik mengalami pergolakan, an-
tara lain gerakan bersenjata dari daerah, dibentuk UU No. 1 Drt/1958 
dan PP No. 8/1958. Ketentuan UU yang ditetapkan pada 7 Juni 1958 
dinyatakan berlaku surut sejak 10 Januari 1958.459 Sisi penting UU ini 
adalah diaturnya komandan untuk menyerahkan perkara dan keten-
tuan-ketentuan yang berhubungan dengan pengusutan, penahanan, 
pemerintahan permulaan, yang dilakukan oleh Atasan yang Berwe-
nang Menghukum (Ankum). 

455 Ketentuan dalam UU ini menyatakan,”Segala peraturan tentang hukum acara pidana pada peradilan 
ketentaraan yang ada di Indonesia sampai berlakunya UU No. 6/1950 dihapuskan dan diganti oleh UU tentang 
Hukum Acara Pidana pada Peradilan Ketentaraan ini” (Pasal 1). Kemudian diatur “Bagi Hukum Acara Pidana 
pada peradilan ketentaraan berlaku sebagai pedoman Het Herziene Inlandsche Reglemen dengan perubahan-
perubahan seperti yang dimuat dalam UU” (Pasal 2).

456 Lihat UU No. 5/1960 Pasal 9 ayat (1).
457 Pasal 9 ayat (2).
458 Pasal 35 ayat (1).
459 Hal ini dianggap menyesuaikan diri dengan Pasal 96 UUD 1950, yang menyebutkan bahwa “Pemerin-

tahan berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri untuk menetapkan UU Darurat untuk mengatur hal-hal 
penyelenggaraan pemerintahan yang karena keadaan mendesak perlu diatur segera.”
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Di wilayah-wilayah sebagai tempat terjadinya pergolakan bersen-
jata, yang oleh pemerintah ditetapkan berada dalam keadaan darurat 
perang, dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Hal ini 
pertama kali dibentuk Mahmilub di kawasan Negara Indonesia Ti-
mur460 dan ditindaklanjuti dengan perintah Menteri Pertahanan.461

Akibat Belanda tidak mau mengakui kedaulatan RI atas Papua, 
maka mendorong dibentuknya UU No. 74/1957 tentang Keadaan Ba-
haya. Kebijakan ini mendorong dibentuknya peradilan militer dalam 
bentuk: (i) Mahkamah Angkatan Darat Pertempuran (Mahadper) dan 
(ii) Mahkamah Angkatan Udara Pertempuran.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 Presiden RI mengeluarkan dekrit yang 
menyatakan pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 
1945. Ketentuan UU No. 5/1950 sejak dikeluarkannya dekrit tetap ber-
laku, tetapi perkembangan selanjutnya menyebabkan penerapannya 
berbeda dengan periode sebelum dekrit 5 Juli 1959. Hal ini karena ma-
kin disadari bahwa kehidupan militer memiliki corak kehidupan khu-
sus, disiplin tentara yang hanya dapat dimengerti oleh anggota tentara 
itu sendiri. Karena itu dirasakan perlunya fungsi peradilan diselengga-
rakan oleh anggota militer. Sementara itu, peradilan militer dikukuh-
kan sebagaimana garis-garis kebijakan dalam penyelenggaraan keku-
asaan kehakiman.462

Pada tanggal 30 Oktober 1965 di undangkan Penetapan Presiden 
No. 22 tahun 1965, tentang perobahan dan tambahan beberapa pasal 
dalam UU. No. 5 tahun 1950. Perobahan-perobahan tersebut adalah 
mengenai pengangkatan pejabat-pejabat utama pada badan-badan 
peradilan militer. Dengan adanya ketentuan tentang pengangkatan 
tersebut, maka ketua pengadilan tentara dan pengadilan tentara tinggi, 
yang menurut ketentuan lama, karena jabatannya dijabat oleh oleh ke-
tua pengadilan Negeri/ketua pengadilan tinggi, sekarang di jabat oleh 
pejabat dari kalangan Militer sendiri.463 Tahun 1961 merupakan awal 
pelaksanaan peradilan militer diselenggarakan oleh para perwira ahli 
atau sarjana hukum, sesuai dengan instruksi Mahkamah agung No. 

460 Lihat Keputusan Presiden No. 160/1950, Keputusan Presiden No. 169/1950, dan Keputusan Presiden 
No. 204/1950.

461 Lihat Surat No. 3/1950 tanggal 18 Oktober 1950.
462 Lihat Pasal 9 UU No. 19/1964.
463 Perubahan sama berlaku pula pada panitera. Penyiapan tenaga ini telah dilakukan sejak tahun 1952 

dengan mendirikan dan mendidik para perwira pada akademi hukum militer. Tahun 1957 angkatan I telah 
lulus kemudian melanjutkan ke Fakultas Hukum dan pengetahuan masyarakat, Universitas Indonesia. 
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229/2A/1961 bahwa mulai September 1961 hakim militer sudah harus 
mulai memimpin sidang pengadilan tentara. Demkian juga dengan ke-
jaksaan.

Dengan perkembangan tersebut di atas, dimulailah babak baru 
dalam penyelenggaraan Peradilan Militer. Perkembangan selanjutnya 
ialah anggota dari suatu angkatan diperiksa dan diadili oleh hakim 
jaksa dari angkatan bersangkutan. Perkembangan selanjutnya yang 
perlu mendapat perhatian adalah di undangkannya Undang-Undang 
Nomor 3 PNPS/1965 tentang memberlakukan Hukum Pidana Tentara, 
Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum disiplin tentara bagi angkat-
an Kepolisian pada tanggal 15 Maret 1965.

Pada tahun 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan 
Presiden No. 16/1963, yang kemudian menjadi UU No. 16/PNPS/1963 
mengenai pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). 
Badan pengadilan ini berkedudukan di Jakarta dan wilayah hukumnya 
meliputi seluruh wilayah negara, dan apabila dipandang perlu dapat 
melakukan persidangan di Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Suraba-
ya, Bandung, Medan, Palembang, Padang, Pekanbaru, Denpasar, Ma-
kassar, dan Banjarmasin.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya UU No. 23 PNPS 1965 
pada tanggal 30 Oktober 1965 yang menetapkan bahwa dalam tingkat 
pertama, tantama, bintara dan perwira polisi yang melakukan tindak 
pidana diadili oleh badan peradilan dalam lingkungan angkatan kepo-
lisian. Sebelumnya diadili di badan peradilan angkatan darat dan ang-
katan laut untuk yang kepulauan Riau. 

Pelaksanaan peradilan militer di dalam lingkungan masing-masing 
angkatan seperti yang ada sebelumnya tetap berlaku hingga pada awal 
1973. Tahun 1970 lahirlah UU No. 14/1970. Undang-undang ini men-
dorong proses integrasi peradilan di lingkungan militer. Baru kemudi-
an berubah ketika dikeluarkan berturut-turut (i) Keputusan bersama 
menteri kehakiman dan menteri pertahanan/Pangab pada tanggal 10 
Juli 1972 No. J.S.4/10/14–SKEB/B/498/VII/72; dan (ii) Keputusan ber-
sama menteri kehakiman dan menteri pertahanan keamanan pada 
tanggal 19 Maret 1973 No. KEP/B/10/III/1973–J.S.8/18/19 tentang per-
ubahan nama, tempat kedudukan, daerah hukum, yurisdiksi serta ke-
dudukan organisatoris pengadilan tentara dan kejaksaan tentara.

Barulah kemudian peradilan militer dilaksanakan secara terinte-
grasi. Pengadilan militer tidak lagi berada di masing-masing angkatan 
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tetapi peradilan dilakukan oleh badan peradilan militer yang berada 
di bawah departemen pertahanan dan keamanan. Kemudian berdasar 
dari SK bersama tersebut, maka nama peradilan ketentaraan di ada-
kan perubahan. Dengan demikian, maka kekuasaan kehakiman dalam 
peradilan militer dilakukan oleh: (i) Mahkamah Militer (MAHMIL); (ii) 
Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILTI); dan Mahkamah Militer Agung 
(MAHMILGUNG). 

Pada tahun 1982 dikeluarkan UU No. 20/1982 tentang Pokok-pokok 
Pertahanan dan Keamanan Negara yang kemudian diubah dengan un-
dang-undang No. 1 Tahun 1988. Undang-undang ini makin memper-
kuat dasar hukum keberadaan peradilan militer. Pada salah satu poin 
pasalnya dikatakan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan 
tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penye-
rahan perkara. Hingga tahun 1997 hampir tidak ada perubahan yang 
signifikan dalam pelaksaanan peradilan militer di Indonesia.

Pada tahun 1997 diundangkan UU No. 31/1997 tentang peradilan 
militer. Undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pem-
baruan aturan peradilan militer, mengingat aturan sebelumnya dipan-
dang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang No. 
14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-
undang ini kemudian mengatur susunan peradilan militer yang terdiri 
dari: (i) Pengadilan Militer; (ii) Pengadilan Militer Tinggi; (iii) Pengadil-
an Militer Utama; dan (iv) Pengadilan Militer Pertempuran.

Dengan diundangkannya ketentuan ini, maka UU No. 5/1950 ten-
tang susunan dan kekuasaan pengadilan atau kejaksaan dalam ling-
kungan peradilan ketentaraan, sebagaimana telah diubah dengan UU 
No. 22 PNPS/1965 dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian halnya de-
ngan UU No. 6/1950 tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan 
tentara, sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 1 Drt/1958 dinya-
takan tidak berlaku lagi.

Setelah reformasi, dengan ditetapkannya UU No. 4/2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, dilakukan perubahan penyebutan Mahkamah 
menjadi Pengadilan. Hal ini diresmikan dengan Surat Keputusan Pang-
lima TNI No. KEP/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 dan ditindaklanjuti 
dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI No. Skep/07/
II/2004 tanggal 3 Februari 2004. Melalui Surat Keputusan Panglima TNI 
No. Skep/296/IX/2004 terhitung sejak 31 Agustus 2004, organisasi, ad-
ministrasi, dan keuangan Pengadilan Militer dilakukan oleh MA.
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C. PERADILAN MILITER DI SEJUMLAH NEGARA

1. Malaysia

Sistem peradilan umum di Malaysia tidak membedakan pelaku 
perbuatan pidana. Oleh karena itu, baik orang sipil maupun militer 
yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana umum diadili oleh 
pengadilan pidana sipil. Indepensi badan peradilan ini telah ditegas-
kan dalam konstitutis Federal.464 Permasalahan yang berkaitan dengan 
kedinasan dan pelanggaran hukum disiplin bagi anggota Angkatan 
Bersenjata Malaysia diatur dalam Law of Malaysia Act 77, disebut juga 
Armed Forces Act, 1972 dan ketentuan ini berlaku khusus bagi anggota 
Angkatan Bersenjata.465 Di Malaysia dipisahkan antara kompetensi per-
adilan umum yang diberlakukan bagi militer yang melakukan tindak 
pidana umum, dengan peradilan militer yang ditujukan untuk meng-
adili militer dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan atau kedinasan.

2. Amerika Serikat

Sistem Peradilan Militer di Amerikan Serikat merupakan sistem yang 
paling luas dalam memproses kejahatan, seperti disampaikan Charles A. 
Shanor and L. Lynn Hoque dalam bukunya National Security and Mili-
tary Law selama perang dunia kedua hampir dua juta kasus yang dise-
lesaikan melalui peradilan militer. Pada tahun 2001 ada sekitar 1753 ka-
sus yang disidangkan pada Peradilan Militer dengan rincian, 4848 kasus 
pada Angkatan Laut, 1799 kasus pada Angkatan Darat, 956 kasus pada 
Angkatan Udara dan 50 kasus pada Penjaga Pantai (Coast quard).466

Dalam beberapa hal sistem Peradilan Militer paralel dengan sistem 
peradilan sipil pada negara bagian dan negara Federal. Demikian juga 
Hukum Militer baik secara substansi maupun secara hierarkhi, kon-
stitusi berada paling puncak kemudian hukum perundang-undangan 
federal, dan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri Perta-
hanan dan masing-masing Angkatan serta yang dikeluarkan Menteri 
Pertahanan dan masing-masing Angkatan serta yang dikeluarkan para 
komandan.

464 Marcus Priyo Gunarto, Redefinisi Perbuatan Pidana pada Peradilan Militer, Makalah disampaikan pada 
Semiloka Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum, FH UGM, Yogyakarta: 22-23 November 2000, hlm. 5-6.

465 Ibid.
466 Tiarsen Buaton, “Sistem Peradilan Militer Amerika Serikat”, Jurnal Hukum, Pusat Studi Hukum Militer 

Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 2006, hlm. 41.
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Sumber hukum militer adalah Uniform Code of Military Justice 
(UCMU) dan Manual for Court-Martial (MCM), ketentuan lain, yai-
tu Rules for court-Martial (RCM), Military Rules of Evidence (MRE).467 
Pelanggaran atau kejahatan militer dapat diproses melalui tindakan 
disiplin (Nonjudicial Measures), Hukuman disiplin (Nonjudicial pun-
ishement) dan pengadilan Militer.468 Tujuan dari tindakan disiplin ini 
bukanlah sebagai hukum tetapi sebagai tindakan koreksi terhadap 
kekurangan prajurit, komandan atau atasan yang bertanggung jawab 
diberikan wewenang untuk menjatuhkan tindakan disiplin untuk me-
negakkan ketertiban dan disiplin. Hukuman disiplin diatur dalam Pa-
sal 15 UCMJ komandan diberi kewenangan menjatuhkan hukuman 
disiplin tanpa adanya intervensi dari pengadilan militer terhadap pe-
langgaran ringan di mana tindakan disiplin dianggap tidak memadai. 
Hal ini dalam menjaga agar moral dan disiplin prajurit tidak menurun.

Peradilan militer meliputi peradilan militer singkat, peradilan mi-
liter umum, dan peradilan militer khusus. Pengadilan militer singkat 
terbatas hanya mengadili prajurit berpangkat tamtama dan hukuman 
yang dijatuhkan terbatas pada hukuman penjara tidak lebih dari satu 
bulan, hukuman kerja paksa tidak lebih dari 45 hari serta pemotongan 
gaji tidak lebih dari 2/3 (dua pertiga gaji), Peradilan Militer Singkat ini 
hanya dilakukan oleh seorang hakim perwira yang juga bertindak seba-
gai oditur dan pembela.

Pengadilan Militer khusus merupakan pengadilan militer yang ber-
beda dari Peradilan Militer Singkat dengan Peradilan Militer Umum. 
Hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian 
karena perilaku buruk, penjara tidak lebih dari 1 tahun, kerja berat tan-
pa penahanan tidak lebih dari 3 bulan dan pemotongan gaji tidak lebih 
dari 2/3 gaji selama maksimum 1 tahun. Peradilan Militer khusus ter-
diri dari 1 orang perwira sebagai hakim militer dan minimal 3 anggota 
sebagai juri.

Pengadilan Umum mempunyai kewenangan untuk mengadili se-
tiap orang yang tunduk pada UCMJ atas setiap pelanggaran yang dian-
cam pidana berdasarkan UCMJ. Apabila pemerintah sipil digantikan 
oleh pendudukan militer, Peradilan Militer Umum dapat mengadili se-
tiap orang yang tunduk pada pengadilan militer sesuai hukum perang 

467 PLT, Sihombing, Perbandingan Sistem Peradilan Militer dengan Amerika Serikat, Makalah disampaikan 
pada Workshop Peradilan.

468 Tiarsen, Loc.cit.
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dan juga dapat menjatuhkan semua jenis hukuman termasuk hukum-
an mati. Prosedur Pengadilan Militer Umum adalah semua pengacara 
yang terlibat dalam persidangan adalah pengacara militer yang telah 
bersertifikat dan hakim militer adalah hakim yang diangkat dan di-
sumpah.

3. Belanda

Perbuatan pidana yang diadili di lingkungan Peradilan Militer ada-
lah pelanggaran Wetboek van Militaire Strafrecht (WvMSr) dan Oorlog 
Wet yang di dalamnya juga meliputi beberapa perbuatan pidana umum, 
sebagaimana diatur dalam MvS. Dengan demikian, di Belanda Peradil-
an Militer juga mengadili perbuatan pidana umum yang dilakukan oleh 
anggota militer. Menurut Marcus, hal yang menarik dan berbeda de-
ngan negara lainnya adalah tata cara peradilan di mana tata cara Pera-
dilan Militer Belanda telah mengalami beberapa kali perubahan. 

Tahun 1945 sampai dengan tahun 1965 yang menjadi central figu-
re dalam penyelidikan adalah Komandan di atasnya, pelaksanaannya 
harus diberitahukan kepada Komandan Jenderal. Komandan Jenderal 
kemudian akan membentuk sebuah komisi yang terdiri dari bebera-
pa perwira untuk memutuskan apakah perkara akan diteruskan atau 
tidak. Apabila diteruskan Komandan Jenderal akan meminta kepada 
Jaksa Penuntut Umum untuk membuat dokumen (berita acara).

Adapun hakim yang akan memeriksa ditunjuk oleh Ketua Mahka-
mah Militer berdasarkan advis dari Komandan Jnderal. Sesudah tahun 
1965 yang melakukan penyelidikan adalah Polisi khusus yang dikenal 
dengan Marechaussea atas kuasa Menteri Pertahanan meminta kepada 
Jaksa Agung untuk menentukan Fiscal (untuk Angkatan Laut) atau Au-
diteur Generale (untuk Angkatan Udara dan Angkatan Darat). Susunan 
Hakim Militer dengan 1 hakim sipil sebagai Ketua Majelis. Sesudah ta-
hun 1991 susunan majelis hakim dalam Peradilan Militer teridir dari 
2 hakim sipil dan 1 hakim militer. Sedangkan susunan majelis hakim 
pada Mahkamah Militer Agung terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua Ma-
jelis dari hakim sipil dan 3 anggota hakim militer.469

469 Marcus Priya Gunarto, Loc.cit., hlm. 9-10.
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D.  SEPARASI TNI-POLRI DAN PROYEKSI PERADILAN 
MILITER

Titik krusial penyelenggaraan peradilan militer adalah peran seo-
rang komandan selaku atasan yang berwenang menghukum (Ankum) 
maupun perwira penyerah perkara (Papera). Hal ini merupakan ken-
dala utama penyelenggaraan peradilan secara transparan.

Karena subjek delik dalam hukum pidana militer adalah orang 
atau individu militer, atau orang-orang yang dipersamakan dengan mi-
liter, maka sering menimbulkan masalah jika tindakan itu merupakan 
perintah atau kebijakan institusi. Dalam hal ini, institusi tidak dapat 
diadili di lingkungan peradilan militer, meskipun kebijakan itu telah 
menimbulkan korban pada masyarakat. 

Seorang prajurit rendahan selalu akan menyatakan perbuatan itu 
atas perintah komandan dan komandan di lapangan akan menyatakan 
perbuatan itu atas perintah atasan dan seterusnya. Keadaan yang de-
mikian akan menyulitkan korban (sipil) untuk memperoleh keadilan, 
karena peradilan militer tidak memeriksa badan hukum (rechstper-
sonn) sebagai subjek delik. Lebih-lebih sistem peradilan pidana Indo-
nesia belum memberikan perlindungan kepada korban (sipil) untuk 
beracara di lingkungan peradilan sipil maupun militer.

Kasus konkret yang sampai saat ini belum tuntas misalnya kasus 
Tanjung Priok (1984) dan Timor-Timur (1992). Di satu sisi perbuat-
an itu oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum 
(sudut pandang pidana), dan telah menimbulkan korban (sipil), tetapi 
siapa yang harus bertanggung jawab sampai saat ini belum jelas. Tang-
gung jawab siapakah peristiwa itu, komandan secara perorangan atau 
tanggung jawab institusi?

Persoalan penting lainnya dalam peradilan militer adalah wewe-
nang komandan selaku Papera (Perwira Penyerah Perkara), karena 
merekalah yang menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan 
oleh anggota militer akan sampai ke pengadilan atau tidak. Di dalam 
peradilan militer terdapat unity of command, yaitu agar kesiapan dan 
mobilitas pasukan tetap terjaga. Namun asas yang baik ini berpotensi 
untuk disalahgunakan. Komandan dapat menolak untuk menyerahkan 
anak buahnya, dengan dalih mengutakan kepentingan militer. Ini per-
nah terjadi sehubungan dengan penanganan kasus pembunuhan war-
tawan Bernas di Yogyakarta (1996). Serma Edy Wuryanto oleh Kapolda 



BAB 11  SEPARASI TNI-POLRI: MENINJAU EKSISTENSI PERADILAN MILITER

311

Yogyakarta tidak diserahkan kepada Denpom untuk disidik.
Masalah subjek delik juga telah mengalami perkembangan. Pera-

dilan militer tidak hanya menangani perkara yang dilakukan oleh per-
sonel militer. Dalam hal orang-orang sipil dipersamakan dengan ten-
tara, bahkan dalam situasi darurat, orang sipil diadili oleh pengadilan 
militer. Perluasan subjek delik ini tidak hanya disebabkan oleh keada-
an tertentu yang memberikan kewenangan pada militer untuk mene-
rapkan hukum militer kepada orang sipil. Dalam keadaan damai, orang 
sipil dapat disamakan dengan militer.

Perluasan subjek delik di antaranya dapat ditemukan pada: (i) UU 
No. 19/1958 tentang Militer Sukarela (Pasal 4), (ii) UU No. 66/1958 ten-
tang Wajib Militer (Pasal 38, 45, 65, dan 66); (iii) UU No. 23 Prp/1959 
tentang Keadaan Bahaya (Pasal 41); (iv) UU No. 27/1997 tentang Mobi-
lisasi dan Demobilisasi (Pasal 19); (v) PP No. 51/1963 tentang Cadang-
an Nasional (Pasal 5); (vi) UU No. 16 PNPS/1963 tentang Mahmilub 
(Pasal 1); (vii) peraturan-peraturan terkait tentang koneksitas (Pasal 89 
KUHAP, koneksitas dalam tindak pidana korupsi), dan sebagainya.

Separasi TNI-Polri selanjutnya akan memengaruhi sistem peradil-
an pidana militer. Perluasan yurisdiksi peradilan atas militer berimpli-
kasi pada perluasan kompetensi kepolisian di bidang penyelidikan dan 
penyidikan, yaitu terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pida-
na umum dan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana. 
Perluasan kompetensi polisi itu membawa persoalan yang berkaitan 
dengan kemampuan dan kesiapan Polri dalam menjalankan tugasnya 
yang baru, yaitu dalam menyelidik dan menyidik militer yang terlibat 
dalam tindak pidana umum, dan berkaitan dengan objektivitas dalam 
memeriksa sesama anggota Polri.

Persoalan di atas memerlukan pemikiran dan solusi serius dengan 
melihat dan mengkaji beberapa faktor yang selama ini telah menye-
babkan kinerja dan citra polisi yang buruk di mata masyarakat, sehing-
ga dapat diperbaiki di masa yang akan datang.

Harus disadari bahwa perubahan tersebut tidak akan mudah dan 
sederhana, apalagi diandaikan tanpa resistensi dari pihak mana pun. 
Karena itu diperlukan upaya-upaya terpadu dan persepsi yang sama 
di antara pihak-pihak yang terkait, dengan tanpa mengabaikan parti-
sipasi masyarakat, sehingga dapat diwujudkan kepolisian yang sesuai 
dengan harapan di masa yang akan datang.

Separasi TNI-Polri membawa implimasi pada perubahan yuris-
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diksi lembaga peradilan yang berlaku terhadap TNI dan Polri. Terha-
dap militer berlaku yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum, 
sedangkan terhadap Polri hanya berlaku yurisdiksi peradilan umum. 
Persoalan yurisdiksi peradilan tidak dapat dipisahkan dari tindak pi-
dana yang termasuk dalam yurisdiksi peradilan tersebut. Karena itu, 
redefinisi tindak pidana yang berlaku bagi kalangan militer merupakan 
hal yang penting dalam rangka penentuan yurisdiksi peradilan militer 
dan peradilan umum terhadap kalangan militer.

Dalam hal ini, Harkristuti Harkrisnowo mengusulkan agar dila-
kukan penyempitan ruang lingkup tindak pidana yang dilakukan oleh 
anggota TNI, yaitu kompetensi dibatasi pada “tindak pidana yang di-
lakukan oleh anggota TNI yang berkenaan dengan jabatannya dalam 
kemiliteran.” Termasuk dalam hal ini adalah tindak pidana yang akan 
memberikan dampak terhadap kinerja TNI, misalnya berkenaan de-
ngan informasi atau pendataan dalam lembaga, dan juga dilakukan 
terhadap sarana dan prasarana militer.470

Selain itu dapat diusulkan juga untuk mengubah paradigma dalam 
menentukan dasar pemberat yang dapat diterapkan terhadap anggota 
TNI, mengingat begitu beragamnya tindak pidana yang dapat dilaku-
kan oleh anggota TNI sebagai alat negara. Pemberatan pidana tersebut 
dapat dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu.

Alasan pemberat pidana dapat dicantumkan berkenaan dengan 
sifat tindak pidana, tempat maupun waktu yang pada dasarnya telah 
diatur dalam KUHP maupun KUHP Tentara, misalnya apabla dilaku-
kan saat kerusuhan atau perang atau kondisi darurat lain yang setara. 
Ketentuan mengenai superior command tampaknya perlu dipertajam 
supaya para komandan lebih hati-hati dan cermat dalam memberikan 
perintah kepada bawahannya.

Dengan gagasan redefinisi tindak pidana militer tesebut, maka 
dipersyaratkan pembaruan hukum pidana materiil yang berlaku bagi 
kalangan militer. Di samping itu, juga penting untuk meningkatkan ki-
nerja peradilan militer ke arah yang positif.

470 Harkristuti Harkrisnowo, “Redefinisi Tindak Pidana Dalam Lingkup Peradilan Militer: Masalah Yuris-
diksi”, makalah Semiloka Implikasi Reposisi TNI/Polri di Bidang Hukum, Kerjasama FH UGM dan OTI-USAID, 
Yogyakarta, 22-23 November 2000, hlm. 8.



Bab 12
MAHKAMAH KONSTITUSI 
DAN PENGUJIAN 
KONSTITUSIONALITAS 
UNDANG-UNDANG

A. PENDAHULUAN

Pada pokoknya, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) perlu 
dilakukan karena bangsa kita melakukan perubahan mendasar atas 
UUD 1945.471 Dalam rangka Perubahan Pertama sampai Perubahan 
Keempat UUD 1945, bangsa kita telah mengadopsikan prinsip-prinsip 
baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan 
kekuasaan dan “checks and balances” sebagai penggganti sistem sup-
remasi parlemen yang berlaku sebelumnya. Sebagai akibat perubahan 
tersebut, maka pertama, perlu diadakan mekanisme untuk memutus 
sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antarlembaga-lembaga 
yang mempunyai kedudukan yang satu sama lain bersifat sederajat, 
yang kewenangannya ditentukan dalam UUD. Kedua, perlu dilemba-
gakan adanya peranan hukum dan hakim yang dapat mengontrol pro-
ses dan produk keputusan-keputusan politik yang hanya mendasarkan 
diri pada prinsip “the rule of majority”.472 Karena itu, fungsi-fungsi judi-

471 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat 
Jenderal MPR-RI, 2002, juga Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Jakarta: PSHTN-FHUI, 2002.

472 Dalam pengertian inilah muncul doktrin “demokrasi berdasar atas hukum” atau “constitutional democracy” 
yang berimbangan dengan doktrin negara hukum yang demokratis atau “democratische rechtsstaat”. Lihat juga 
Dennis C. Mueller, Constitutional Democracy, Oxford University Press, 1996. Baca juga Mauro Cappelletti, The 
Judicial Process in Comparative Perspective, Oxford: Clarendon Press, 1989.
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cial review atas konstitusionalitas undang-undang dan proses pengu-
jian hukum atas tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dan/atau 
Wakil Presiden dikaitkan dengan fungsi MK. 

Di samping itu, ketiga, juga diperlukan adanya mekanisme untuk 
memutuskan berbagai persengketaan yang timbul yang tidak dapat 
diselesaikan melalui proses peradilan yang biasa, seperti sengketa ha-
sil pemilu dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-
perakara semacam ini berkaitan erat dengan hak dan kebebasan para 
warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin 
oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian sengketa atas hasil 
pemilihan umum dan pembubaran partai politik juga dikaitkan de-
ngan kewenangan MK.

Oleh sebab itu, UUD 1945 menentukan bahwa MK mempunyai 
empat kewenangan konstitusional (constitutionally entrusted powers) 
dan satu kewajiban konstitusional (constitutional obligation). Keempat 
kewenangan itu473 adalah: (1) menguji undang-undang (UU) terhadap 
UUD, (2) memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga yang ke-
wenangannya diberikan oleh UUD, (2) memutuskan sengketa hasil pe-
milihan umum, dan (4) memutuskan pembubaran partai politik. Ada-
pun kewajibannya adalah memutus pendapat DPR bahwa presiden 
dan/atau wakil presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hu-
kum ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/
atau wakil presiden seperti yang dimaksud dalam UUD 1945.474

Pada bab ini akan diuraikan mengenai sorotan terhadap wewe-
nang MK dalam melakukan pengujian Undang-Undang. Kewenang-
an ini merupakan kewenangan yang paling penting dari keempat ke-
wenangan ditambah satu kewajiban (atau dapat pula disebut kelima 
kewenangan) yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi menurut UUD 
1945. Tanpa harus mengecilkan arti pentingnya kewenangan lain dan 
apalagi tidak cukup ruang untuk membahasnya dalam makalah sing-
kat ini, maka dari kelima kewenangan tersebut, yang dapat dikatakan 
paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan adalah 
pengujian atas konstitusionalitas UU. 

Pengujian atas Undang-Undang dilakukan dengan tolok ukur Un-

473 Keempat kewenangan ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, di bawah judul Bab IX tentang 
Kekuasaan Kehakiman; sedangkan ketentuan mengenai kewajiban memutus pendapat DPR dalam rangka 
tuntutan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7B ayat (4), yang merupakan 
bagian dari Bab III di bawah judul Kekuasaan Pemerintahan Negara.

474 Lihat Pasal 7B ayat (4) UUD 1945.
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dang-Undang Dasar. Pengujian dapat dilakukan secara materiel atau 
formil. Pengujian materiel menyangkut pengujian atas materi UU, se-
hingga yang dipersoalkan harus jelas bagian mana dari UU yang ber-
sangkutan bertentangan dengan ketentuan mana dari UUD. Yang di-
uji dapat terdiri hanya 1 bab, 1 pasal, 1 kaimat ataupun 1 kata dalam 
UU yang bersangkutan. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian 
mengenai proses pembentukan UU tersebut menjadi UU apakah telah 
mengikuti prosedur yang berlaku atau tidak. 

Istilah pengujian konstitusionalitas merujuk kepada pelaksanaan 
pengujian konstitusional suatu undang-undang yang dilaksanakan 
oleh Mahkamah Agung atau Peradilan (khusus) Konstitusi, yang mana 
badan terakhir ini dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi. Pengujian 
konstitusionalitas itu sendiri, sebagai suatu istilah hukum, harus di-
bedakan dari judicial review. Pertama, pengujian konstitusional (cons-
titutional review), selain dilakukan oleh hakim, dapat pula dilakukan 
oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lem-
baga mana konstitusi memberikan kewenangan untuk melakukannya.
Kedua, dalam konsep judicial review terkait pula pengertian yang lebih 
luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah 
undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan pengujian kon-
stitusional hanya menyangkut pengujian konstitutionalitasnya, yaitu 
terhadap konstitusi.475

Pelaksanaan wewenang MK, yang merupakan bentuk judicial acti-
vism,476 dengan melakukan pengujian hukum, sesungguhnya menjaga 
konstitusionalitas UU, yang dalam perspektif tertentu sering menjadi 
“momok” (scourage) konstitusionalisme.477 Tidak berlebihan bahwa 
ada sementara anggapan “A burgeoning consensus on all sides of the 
political spectrum seems to be that judicial activism is bad.”478 Sebagai 
suatu konsep konstitusional, “is used so often and so imprecisely, its sig-
nificance becomes questionable.”479

Di dalam praktik, putusan-putusan MK telah memberikan warna 

475 Jimly Asshiddiqie, 2005, Model-Model Pengujian Konstitusional, Jakarta, Penerbit Konstitusi Press, hlm. 3.
476 The term “judicial activism” refers to a family of views concerning the nature of constitutional interpretation 

and the institutional role of the Court. Lihat William P. Marshall, “Conservatives and the Seven Sins of Judicial 
Activism”, Colorado Law Review, Vol. 73, 2002, hlm.1217-1220.

477 Lino Gralia, “ Rule of Law: Our Constitution Faces Death by ‘Due Process,’ Wall Street Journal, 24 Mei 
2005, hlm. A12.

478 Bruce Hausknecht, “Focus on the Family’s Issue Analysis” The Law & the Courts”, Q & A-Judicial Activism, 
http://www.citizenlink.org/FOSI/Courts/A000001374.cfm, diakses 26 Maret 2011.

479 Robert Justin Lipkin, “We Are Judicial Acitivist Now”, University of Cincinati Law Review, Vol. 77, 2008, hlm. 186.
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sendiri pada ketatanegaraan Indonesia. Khususnya dalam rangka me-
laksanakan kewenangan pengujian konstitusional—yang antara lain 
berpengaruh kepada pemilu dan pemilukada, baik langsung maupun 
tidak langsung, MK telah memberikan warna baru bagi perkembangan 
hukum dan sistem hukum di Indonesia. Melalui putusan-putusan MK 
untuk pengujian konstitusional, pengaruh tersebut mencakup hukum 
konstitusi dan menjangkau hampir semua lapangan hukum, yaitu da-
lam bidang politik, hukum perekonomian, HAM, pelaksanaan penguji-
an konstitusional oleh MK telah menghasilkan putusan-putusan yang 
penting dan memberikan khazanah baru. 

Secara akademik, banyak persoalan yang dapat ditelusuri atas 
putusan-putusan tersebut. Ada putusan yang dinilai melampaui ba-
tas kewenangan MK dan masuk ke ranah legislatif, padahal putusan-
nya bersifat final dan mengikat.480 Selain itu, seperti telah disinggung 
di atas, pengaturan UUD 1945 tentang pengujian konstitusional telah 
sedikit merancukan konsentrasi kekuasaan kehakiman dalam pena-
nganan konflik peraturan dan konflik orang atau lembaga.481 Selanjut-
nya, terdapat putusan MK yang bersifat ultra petita (melampaui apa 
yang dimohonkan)482 seperti (ii) putusan pengujian UU Ketenagalistri-

480 Misalnya Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006, yang antara lain mengatakan bahwa UU Tindak 
Pidana Korupsi 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mulai efektif 3 tahun ke depan sejak 
putusan MK dibacakan. Padahal, ketentuan Pasal 47 UU MK 2003 mengatakan bahwa putusan berlaku sejak 
selesai dibacakan di persidangan.

481 Misalnya Putusan No. 005/PUU-IV/2006 yang mengeluarkan hakim-hakim MK dari objek kewenangan 
pengawasan oleh KY.

482 Penelitian ELSAM menilai bahwa putusan MK yang melebihi apa yang diminta Pemohon (ultra petita) 
tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap UU MK dan asas kardinal dalam hukum acara. Pertama, 
pelanggaran serius terhadap UU MK terjadi karena tidak ada peraturan atau ketentuan dalam UU MK yang 
membolehkan MK memutuskan melebihi apa yang dimohonkan. UU MK hanya mengatur mengenai prosedur 
pembuatan putusan dan format putusan. Sama sekali tidak mengatur mengenai kewenangan ultra petita. 
Kedua, pelanggaran serius terhadap asas kardinal dalam hukum acara, yaitu asas non-ultra petita principle, 
yaitu asas yang berfungsi untuk “governing the Court’s judicial process, which does not allow the Court to deal with 
a subject in the dispositif of its judgment that the parties to the case have not, in their final submissions, asked it to 
adjudicate dan “to ensure that the Court does not exceed the jurisdictional confines spelled out by the parties in their 
final submissions”. Sehingga seharusnya Mahkamah Konstitusi “strictly limited to the consent given by the parties 
to a case” pelanggaran serius terhadap asas kardinal dalam hukum acara, yaitu asas non-ultra petita principle, 
yaitu asas yang berfungsi untuk “governing the Court’s judicial process, which does not allow the Court to deal with 
a subject in the dispositif of its judgment that the parties to the case have not, in their final submissions, asked it to 
adjudicate28 dan “to ensure that the Court does not exceed the jurisdictional confines spelled out by the parties in their 
final submissions”. Sehingga seharusnya Mahkamah Konstitusi “strictly limited to the consent given by the parties to 
a case.” Pasal 45 s/d 49. Bandingkan juga: Bagian Menimbang huruf c Tap MPR No. XVII Tahun 1998 tentang 
Hak Asasi dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lihat juga Nancy A. Combs, Daryl A. Mundis, 
Ucheora O. Onwuamaegbu, Mark B. Rees, and Jacqueline Weisman, “International Courts and Tribunals”, http://
www.abanet.org, diakses 27 April 2012.
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kan;483 (ii) putusan pengujian UU KKR;484 dan (iii) putusan pengujian 
UU BHP485 yang mengarah kepada intervensi ke dalam bidang legis-
lasi. Ada juga putusan yang dianggap melanggar asas nemo judex in 
causa sua (larangan memutus hal-hal yang menyangkut diri sendiri), 
serta putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan 
kepada pertentangan satu undang-undang dengan undang-undang 
lain, padahal mandat dari UUD 1945 adalah pengujian konstitusiona-
litas UU terhadap konstitusi. Hal yang perlu mendapatkan perhatian 
selanjutnya adalah masalah pelaksanaan putusan MK. Sebagai suatu 
kekuasaan yudisial, putusan pengadilan merupakan produk kenega-
raan yang mengikat486 antara lain kemampuannya menciptakan atau 
menetapkan keadaan hukum baru.487 

Oleh karena itu, MK sering dinilai menjadikan dirinya sebagai lem-
baga yang super body, karena dengan berlindung di dalam ketentuan 
UUD bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, lembaga ini ada-
kalanya membuat putusan-putusan yang justru dapat dinilai melam-
paui kewenangan konstitusionalnya. Dengan melihat kecenderungan 
tersebut, muncul gagasan agar ada Perubahan UUD 1945 dan/atau 
amendemen UU MK yang dapat membatasi kewenangan dan dapat 
mengontrol MK. Arahnya adalah larangan bagi MK agar tidak mem-
buat putusan yang melampaui wewenangnya dan masuk ke ranah lain 
seperti ranah legislatif dan yudisial.488 

483 Putusan No. 001-021-022.
484 Putusan No. 006/PUU-IV/2006.
485 Putusan No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009.
486 Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. 
487 Maruarar Siahaan menyebutkan bahwa sifat dari amar putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat 

declaratoir (menyatakan apa yang menjadi hukum), condemnatoir (menghukum tergugat atau termohon 
untuk melakukan suatu prestasi) dan constitutive (menciptakan suatu keadaan hukum baru). Lihat: Maruarar 
Siahaan, Hukum Acara Pengujian…, Op. cit., hlm. 240-242. Sejak awal memang didesain bahwa putusan Mahka-
mah Konstitusi dalam pengujian undang-undang bersifat declaratoir constitutief. Artinya putusan Mahkamah 
Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai negative legislator. 
Lihat: A. Fickar Hadjar, dkk. 2003. Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi. 
Jakarta: KRHN dan Kemitraan, hlm. 34.

488 Walaupun sebenarnya kecenderungan praktik global menunjukkan bahwa MK dalam menjalankan 
fungsinya kadang-kadang membatasi Pemerintah dan penegak hukum. Dikatakan oleh seorang penulis 
bahwa: “The path to the constitutional court to determine the issue of legality is frequently confined to government and 
law makers. For example, in the case of the German Federal Constitutional Court the issue can be referred for resolution by 
the Federal government, the Land government or by a third of Bundestag members. There are many variations granting 
a right of referral to PM, prosecutor general, ombudsman, president of the high council of local authorities (Mali), presi-
dent of the high broadcasting authority (Benin), or varying proportions of member of the legislature.” Lihat: Andrew 
Harding, Peter Leyland,dan Tania Groppi (Editors), “Constitutional Courts: Forms, Functions and Practice in 
Comparative Perspective”, Journal of Comparative Law, Vol. 3, No. 2, 2010, hlm. 15.
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B. PERTUMBUHAN DAN IMPLEMENTASI PENGUJIAN 
KONSTITUSIONALITAS

Keberadan pengujian konstitusional tidak dapat dipisahkan dari 
eksistensi konstitusi dalam suatu negara. Pembicaraan mengenai kon-
stitusi lebih mendekati isu yang bersifat politik, maka pembebanan 
kepada strategi mempertahankan konstitusi tak lepas pula akan di-
beri makna politik. Ada banyak strategi mempertahankan konstitusi 
dan salah satu aktor yang “menanggung” beban itu adalah pengadil-
an dengan pelekatan skema CR. Menyusul uraian lebih perinci pada 
pembahasan berikutnya, pelekatan kepada pengadilan sebagai strategi 
mempertahankan konstitusi telah melahirkan pemahaman “the judi-
cialization of politic”. 

Pemahaman tersebut mempunyai dua aspek yang berbeda akan 
tetapi berkaitan. Pertama, aspek yang memandang bahwa pengadilan 
“have embraced a new, higher profile political role that depicts them as 
defenders of constitutional commitments, advocates of rights, and arbi-
ters of social policy conflicts.”489 Pengadilan kemudian “have been gr-
anted or have begun exerting the power to review legislation under the 
constitution”490 dan sebagai akibatnya, pengadilan “assumed a more 
significant role within important political and social debates that were 
traditionally left to the elected branches.”491 Kedua, “the judicialization 
of politic” dicirikan dengan “the growing use of law, legal discourse, and 
litigation by a range of political actors, including politicians, social mo-
vements, and individual actors.”492 Sebagai akibatnya, seperti ditutur-
kan sementara pakar tata negara, “legislators write laws with the courts’ 
language and opinions in mind and social movements, individual citi-
zens and the political opposition alike frame their political struggles in 
the language of rights, and turn to courts to advance them.”493 

Upaya mempertahankan konstitusi melalui mekanisme pengadil-
an tersebut sesungguhnya mempunyai relevansi gagasan mengenai 
supremasi hukum. Dalam rumpun pemikiran dan hukum, demokrasi 

489 Neal Tate dan Torbjorn Vallinder (Editors), 1995, The Global Expansion of Judicial Power, New York: New 
York University Press, hlm. 6-7.

490 Ibid., hlm. 7.
491 Ibid., hlm. 26.
492 Alec Stone Sweet, 2000, Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe. Oxford and New York: 

Oxford University Press.
493 Jean Comaroff dan John Comaroff, “Law and Disorder in the Postcolony”, Social Anthropoloy, Vol. 15, Vol. 

2007, hlm. 133.
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acapkali dimaknai sebagai relasi kekuasaan di mana rakyat merupakan 
entitas tertinggi.494 Pemaknaan demikian menyusun bangun kedaulat-
an rakyat dengan pandangan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di ta-
ngan rakyat. Akan tetapi, pengertian kedaulatan rakyat di sini bukanlah 
seperti gagasan Rousseau yang “mengidentifikasi kehendak negara de-
ngan kehendak umum sehingga tidak bertentangan sama sekali antara 
kehendak individu (volonte parti cullere) dengen kehendak negara.”495 

Pengertian kedaulatan rakyat dalam penelitian ini adalah rakyat 
bukan sebagai totalitas akan tetapi sebagai komunitas yang pluralis.496 
Kedaulatan rakyat bukan bersumber kepada satu kekuasaan yang me-
miliki totalitas, tetapi dalam bentuk pengearuh dari kekuatan-kekuatan 
yang berkembang di dalam masyarakat.497 Hal ini tidak berarti kedau-
latan berada di tangan mayoritas, akan tetapi secara teoretis terletak 
pada representasinya sebagai resultan atas semua pengaruh kekuatan 
politik.498 Dengan demikian, tidak dapat diklaim sepenuhnya bahwa 
kekuatan mayoritas menjadi satu-satunya kekuatan dalam suatu ma-
jelis pemilihan atau badan perwakilan, melainkan harus dipandang se-
bagai resultan dari seluruh kekuatan-kekuatan politik yang bertarung 
di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu, sekalipun demokrasi modern memper-
tahankan kehendak rakyat sebagai kekuasaan tertinggi, akan tetapi sis-
tem pengambilan keputusan dilaksanakan melalui badan perwakilan. 

494 Konsepsi mengenai kekuasaan tertinggi (supreme authority) ini dikenal sebagai konsep “kedaulatan” 
atau “sovereignty.” Ide mengenai kedaulatan ini telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Aristoteles misalnya, 
pada saat melakukan studi atas berbagai konstitusi sempat menyinggung adanya sesuatu yang “superior” 
dalam suatu unit politik, apakah itu satu, beberapa atau banyak. Lihat: Andrew Vincent, 1987, Theories of the 
State, Oxford, Basil Blackwell, hlm. 32.

495 Secara konseptual, gagasan ini berpijak pada pemahaman “rakyat” sebagai “bangsa” dengan meyakini 
adanya suatu entitas misterius dari kehendak umum dan konsepsi masyarakat organik sebagai fondasi 
nasional yang menggerakkan masyarakat. Lihat: J.J. Rousseau, 1986, Kontrak Sosial (terjemahan), Jakarta, 
Penerbit Erlangga, hlm. 15.

496 Pandangan pluralis berakar pada aliran pragmatism yang terutama berkembang di AS dan Inggris. 
Tokoh-tokoh yang terpenting adalah Wukkuan James dan John Dewey (AS) serta F.C.S. Schiller (Inggris). 
Pragmatism adalah aliran filsafat yang menekankan kepada aplikasi gagasan. Pada ranah pemikiran hukum, 
aliran ini menjadi dasar berkembangnya aliran realism-pragmatis (Pragmatic Legal Realism) yang sangat 
berpengaruh pada perkembangan hukum dewasa ini. Lihat: Andrew Vincent, Op. cit., hlm. 181. Baca juga: 
Lili Rasjidi, 1993, Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?, Bandung, Penerbit Rosdakarya, hlm. 50; Theo Huijbers, 
1993, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hlm. 180; Mochtar Kusumaatmadja, 
1995, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional, Bandung, Penerbit Bina Cipta, hlm. 9.

497 Pemikiran ini serupa dengan gagasan yang dikembangkan oleh Stanley I. Benn dalam konsep “influen-
tial sovereignty”, yang menunjuk adanya pengaruh-pengaruh “a rulling class”, mayoritas di badan perwakilan, 
pendeta, atau kelompok-kelompok sejenis lainnya. Lihat: Stanley I. Benn, “The Uses of Sovereingty”, dalam 
Anthony Quinton (Editor), 1982, Political Philosophy, London, Oxford University Press, hlm. 68.

498 Arief Budiman, 1997, Teori Negara, Jakarta, Penerbit Pustaka Utama Gramedia, hlm. 61-63.
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Oleh karena watak pluralis dari penyokong konfigurasi badan tersebut, 
maka sangat dimungkinkan bahwa keputusan-keputusan yang dite-
tapkan, termasuk Undang-Undang, berpotensi untuk bertentangan 
dengan komitmen demokrasi itu sendiri terutama yang tertuang da-
lam konstitusi sebagai kontrak politik tertinggi kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Dengan demikian, diperlukan suatu badan yang netral 
dan imparsial untuk melaksanakan forum yang memungkinkan penin-
jauan (review) terhadap keputusan-keputusan badan perwakilan di-
kaitkan dengan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi.

Pada sisi lain, sebelum Perang Dunia II, hanya sejumlah kecil kon-
stitusi suatu negara yang memuat mekansime pengujian konstitusio-
nal, namun sekarang sebanyak 158 dari 191 konstitusi yang secara te-
gas mengaturnya. Dari jumlah itu, sebanyak 79 konstitusi mendesain 
pengujian konstitusional oleh badan pengadilan khusus dan sejumlah 
lainnya melekatkan wewenang tersebut pada badan pengadilan umum 
atau MA. Hanya sebagian kecil konstitusi seperti China, Vietnam, dan 
Burma, menentukan wewenang itu pada Parlemen.499 Beberapa negara 
seperti Amerika mengembangkan mekanisme pengujian konstitusio-
nal itu tanpa ketentuan mandat yang tegas dalam konstitusi.

Perluasan penerimaan pengujian konstitusional dapat menyang-
kut gagasan maupun kelembagaannya. Keberadaan pengujian konsti-
tusional sering diasosiakan dengan pikiran populer mengenai HAM di 
abad ke-20.500 Namun ilmuwan politik melihatnya sebagai salah satu 
mekanisme untuk menyelesaikan sengketa (dispute resolution).501 
Pada rubrik ini menyajikan penerimaan pengujian konstitusional dan 
mengkaji kembali bermacam-macam penjelasan politik mengenai 
pembentukan, pertumbuhan, dan perluasan kelembagaan dengan te-
kanan pada gagasan dan kelembagaannya.

Sejarah pengujian dapat dikatakan dimulai sejak kasus Marbury 
versus Madison ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat dipimpin 
oleh John Marshall pada tahun 1803.502 Sejak itu, ide pengujian UU 

499 Tom Ginsburg, “The Global Spread of Constitutional Review”, dalam Keith E. Whittington, et.al., 2008, 
Law and Politics, Oxford, Oxford University Press, hlm. 81.

500 Ibid., hlm. 82.
501 Ibid.
502 Untuk uraian lengkap mengenai kasus ini lihat Geoffrey R. Stone, et.al., Constitutional Law, 2nd edition, 

Boston-Toronto-London: Little, Brown and Co., 1991, hal. 21-44. Lihat juga Robert H. Borck, The Tempting of 
America: The Political Seduction of the Law, London: The Free Press, Macmillan, 1990, hlm. 20-28.
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menjadi populer dan secara luas didiskusikan di mana-mana.503 Ide ini 
juga memengaruhi sehingga “the fouding fathers” Indonesia dalam Si-
dang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 mendikusikannya secara mendalam. 
Adalah Muhammad Yamin yang pertama sekali mengusulkan agar MA 
diberi kewenangan untuk “… membanding undang-undang …”, demi-
kian istilah Muhammad Yakim ketika itu.504 Akan tetapi, ide ini ditolak 
oleh Soepomo karena dinilai tidak sesuai dengan paradigma yang te-
lah disepekati dalam rangka penyusunan UUD 1945, yaitu bahwa UUD 
Indonesia itu menganut sistem supremasi MPR dan tidak menganut 
ajaran ‘trias politica’ Montesquieu, sehingga tidak memungkinkan ide 
pengujian UU dapat diadopsikan ke dalam UUD 1945.505

Namun sekarang, setelah UUD 1945 mengalami perubahan 4 kali, 
paradigma pemikiran yang terkandung di dalamnya jelas sudah beru-
bah secara mendasar. Sekarang, UUD 1945 tidak lagi mengenal prin-
sip supremasi parlemen seperti sebelumnya. Jika sebelumnya MPR 
dianggap sebagai pelaku kedaulatan rakyat sepenuhnya dan sebagai 
penjelmaan seluruh rakyat yang mempunyai kedudukan tertinggi dan 
dengan kekuasaan yang tidak terbatas,506 maka sekarang—setelah Per-
ubahan Keempat UUD 1945 MPR itu bukan lagi lembaga satu-satunya 
sebagai pelaku kedaulatan rakyat.507 

Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh 
rakyat, maka di samping MPR, DPR dan DPD sebagai pelaku kedau-
latan rakyat di bidang legislatif, kita harus pula memahami kedudukan 
Presiden dan Wakil Presiden juga sebagai pelaku kedaulatan rakyat di 
bidang eksekutif dengan mendapatkan mandat langsung dari rakyat 

503 Baca juga perdebatan tentang pandangan John Marshall itu dalam John Hart Ely, Democracy and 
Distrust, Harvard University Press, 1980, hlm. 186, ft. 11.

504 Republik Indonesia, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 26 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara 
RI, Jakarta, 1995, hal.295. Muhammad Yamin mengusulkan agar “Mahkamah Agung melakukan kekuasaan 
kehakiman dan membanding undang-undang supaya sesuai dengan hukum adat, hukum Islam (Syariah) 
dan dengan Undang-Undang Dasar dan melakukan aturan pembatalan undang-undang, pendapat Balai 
Agung disampaikan kepada Presiden yang mengabarkan berita itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Dalam 
perdebatan, ketiga norma pengukur itu ditegaskan lagi oleh Muhammad Yamin, yaitu: “Undang-Undang 
Dasar, atau hukum adat, atau syariah”.

505 Ibid., hal 303-306.
506 Sifat MPR yang “tak terbatas” ini, seperti yang tercermin dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum Peru-

bahan Keempat, dapat dibandingkan dengan sifat kekuasaan pemerintahan negara yang dikatakan “tidak 
tak terbatas”. Kedudukan MPR itu sebelum diadakan perubahan adalah dalam kedudukan sebagai tempat 
Presiden bertunduk dan bertanggung jawab.

507 Pasal 1 ayat (2) asli UUD 1945 berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Ketentuan ini, berdasarkan Perubahan Ketiga Tahun 2001 diubah 
menjadi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
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melalui pemilihan umum. Di samping itu, karena sejak Perubahan 
Pertama sampai Keempat, telah terjadi proses pergeseran kekuasaan 
legislatif dari tangan Presiden ke tangan DPR,508 maka mau tidak mau 
kita harus memahami bahwa UUD 1945 sekarang menganut prinsip 
pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan le-
gislatif, eksekutif, dan judiktif dengan mengandaikan adanya hubung-
an ‘checks and balances’ antara satu sama lain. Oleh karena itu, semua 
argumen yang dipakai oleh Soepomo untuk menolak ide pengujian un-
dang-undang seperti tergambar di atas, dewasa ini, telah mengalami 
perubahan, sehingga fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat 
lagi dihindari dari penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indo-
nesia di bawah UUD 1945.

Bahkan, seperti juga terjadi di semua negara-negara lain yang sebe-
lumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah 
menjadi negara demokrasi, fungsi pengujian undang-undang ditam-
bah fungsi-fungsi penting lainnya itu selalu dilembagakan ke dalam 
fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di luar organ 
Mahkamah Agung. Kecenderungan seperti dapat dilihat di semua ne-
gara eks komunis yang sebelumnya menganut prinsip supremasi par-
lemen lalu kemudian berubah menjadi demokrasi, selalu membentuk 
Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung.509 
Tentu ada juga model-model kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang 
berbeda dari satu negara ke negara lain.510

Ada negara yang mengikuti model Venezuella di mana Mahkamah 
Konstitusinya berada dalam lingkungan Mahkamah Agung, ada pula 
negara yang tidak membentuk lembaga yang tersendiri, melainkan 

508 Bandingkan rumusan ketentuan Pasal 5 ayat (1) asli juncto Pasal 20 ayat (1) asli UUD 1945 dengan 
rumusan ketentuan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1) yang baru hasil Perubahan Pertama Tahun 1999.

509 Bandingkan Konstitusi USSR dengan Konstitusi Rusia, Georgia, Lithuania, Azerbaiyan; Begitu juga 
negara-negara seperti Hungaria, Ceko, Slovakia, Slovenia, dan lain sebagainya.

510 Dalam buku Mahkamah Konstitusi: Kompilasi ketentuan UUD, UU dan Peraturan Mahkamah Konstitusi 
di 78 Negara, saya gambarkan adanya 6 kelompok model, yaitu model Austria/Jerman, model Perancis, mo-
del Belgia, model Amerika Serikat, model Venezuella, dan model negara yang menganut prinsip supremasi 
parlemen. Model yang terakhir ini tidak selalu terkait dengan ideologi komunisme yang menganut paham 
supremasi parlemen secara struktural. Selain negara komunis, ada pula negara yang menganut paham sup-
remasi parlemen secara simbolik seperti Inggeris dan Belanda dengan doktrin “Queen in Parliament”ataupun 
“King in Parliament”yang menyebabkan timbulnya pengertian bahwa undang-undang sebagai produk parlemen 
yang ‘supreme’ itu tidak dapat diganggu-gugat oleh hakim. Karena itu, peninjauan terhadap undang-undang 
hanya boleh dilakukan melalui prosedur “legislative review”, dan bukan melalui “judicial review”. Tentang sistem 
hukum Belanda lihat Jeroen Chorus et.al. Introduction to Dutch Law, 3rd revised edition, the Hague-London-
Boston: Kluwer Law International, 1999. Tentang doktrin ini dalam sistem hukum Inggris baca Catherine 
Elliott and Frances Quinn, English Legal System, 4th edition, London: Longman, 2002.
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menganggapnya cukup mengaitkan fungsi mahkamah ini sebagai sa-
lah satu tambahan fungsi Mahkamah Agung yang sudah ada. Amerika 
Serikat dan semua negara yang dipengaruhinya menganut pandangan 
seperti ini.511 Akan tetapi, sampai sekarang, di seluruh dunia terdapat 78 
negara yang melembagakan bentuk organ konstitusi ini sebagai lemba-
ga tersendiri di luar Mahkamah Agung. Negara pertama yang tercatat 
mempelopori pembentukan lembaga baru ini adalah Austria pada ta-
hun 1920512, dan terakhir adalah Thailand pada tahun 1998 untuk se-
lanjutnya Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk lembaga 
baru ini berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung.513 Namun di antara 
ke-78 negara itu, tidak semua menyebutnya Mahkamah Konstitusi.514 

Negara-negara yang dipengaruhi oleh Perancis menyebutnya De-
wan Konstitusi (Counseil Constitutionnel)515 atau Belgia yang menye-
butnya Arbitrase Konstitusional (Constitutional Arbitrage),516 Orang 
Perancis cenderung menyebutnya demikian, karena lembaga ini tidak 
dianggap sebagai pengadilan dalam arti yang lazim. Karena itu, para 
anggotanya juga tidak disebut hakim. Terlepas dari perbedaan ini, 
yang jelas di ke-78 negara itu,517 Mahkamah Konstitusi itu dilembaga-
kan tersendiri di luar Mahkamah Agung.

511 Lihat The Influence of the US Constitution on Pacific Nations, Foundation for the 21st Century, Kapalua 
Pacific Center, and the Asia Foundation, September 25-26, 1987.

512 Konstitusi Austria ini merupakan konstitusi pertama yang mengadopsikan ide pembentukan Mahka-
mah Konstitusi ini dalam bentuknya seperti yang dikenal sekarang. Yang dapat disebut berjasa meletakkan 
dasar-dasar pembentukan MK ini di Austria adalah Professor Hans Kelsen. Lihat Herbert Hausmaninger, The 
Austrian Legal System, Vienna: Manzsche Verlags, 2003.

513 Republik Indonesia dapat dicatat sebagai negara pertama yang membentuk Mahkamah Konstitusi 
ini pada abad ke-21. Ke-77 negara sebelum mendirikan Mahkamah Konstitusi ataupun Dewan Konstitusi 
pada abad ke-20.

514 Lihat Pengantar Jimly Asshiddiqie dalam Mahkamah Konstitusi: Ketentuan UUD, UU dan Peraturan 
Mahkamah Konstitusi di 78 Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2002.

515 John Bell, French Constitutional System, Oxford: The Clarendon Press, 1992, hlm. 270; dan Mauro Cappel-
letti, Op. cit., hlm. 156-157.

516 Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry, Op. cit., hlm. 4-5.
517 Ke-78 negara ini adalah: Afrika Selatan, Afrika Tengah, Albania, Aljazair, Andorra, Angola, Armenia, 

Austria, Azerbaiyan, Bahrain, Belgia, Belarusia, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Burundi, 
Cambodia, Chile, Colombia, Comoros, Congo, Cote d’Ivorie, Croatia, Cyprus, Czechs (Ceko), Djibouti, Ecuador, 
Gabon, Georgia, Guatemala, Hongaria, Indonesia, Italia, Jerman, Kazakhstan, Korea Selatan, Kuwait, Kyrg-
yztan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Mali, Malta, Maroko, Mauritania, 
Mesir, Moldova, Mongolia, Mozambique, Nepal, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, 
Senegal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syria, Tajikistan, Thailand, Togo, Tunisia, 
Turki, Ukraina, Uzbekistan, Venezuella, dan Yugoslavia. Lihat Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry, Op.cit.



SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK

324

C. PERTUMBUHAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL  
DI INDONESIA

Sesudah ditolak dalam rangka pembentukan UUD 1945 menjelang 
proklamasi kemerdekaan, gagasan pengujian konstitusional kembali 
dilontarkan pada dekade 1950-an. Gagasan itu hendak beriringan de-
ngan anggapan bahwa pengadilan harus memberi sumbangan kepada 
pertumbuhan hukum dan ini bukan merupakan hal yang baru. Berbe-
da dengan kebanyakan di negeri lain, originalitas sistem hukum (baca: 
hukum adat) memberi kepada hakim peranan yang besar baik dalam 
menemukan aturan hukum maupun pengenalan perubahan hukum. 
Sekalipun demikian, menurut Daniel S. Lev, hanya sedikit hakim yang 
kreatif di masa pasca-revolusi dalam hal yang terkait dengan pengem-
bangan hukum.518 Hal itu untuk sebagian karena tidak mempunyai ke-
percayaan diri, hanya sedikit hakim yang pernah bertugas di pengadil-
an sebelum perang, dan hakim yang lebih muda, sering tidak cukup 
mempunyai pengetahuan maupun pengalaman. Tatkala para hakim 
didorong agar kreatif, struktur hukum tertulis terancam roboh.

Barangkali itu yang menjadi maksud tersirat dari penolakan Soe-
pomo saat menganggap pengujian konstitusional tidak perlu menda-
pat tempat di Indonesia. Akibatnya, sekalipun ada tuntutan peranan 
pengadilan yang lebih substantif, pasca-kemerdekaan upaya untuk-
menetapkan posisi yang diterima secara ideologis untuk pengadilan 
tetap membingungkan. Para hakim didorong untuk meninjau kembali 
peraturan perundang-undangan kolonial, tetapi tidak untuk peraturan 
perundang-undangan negara setelah merdeka. Maka menurut Menteri 
Kehakiman Sahardjo, “Memang hakim tidak boleh menelaah kembali 
peraturan perundang-undangan, kalau peraturan perundang-undang-
an itu hasil para pembuat undang-undang kita sendiri. Jika peraturan 
perundang-undangan tersebut bukan hasil para pembuat peraturan 
perundang-undangan kita sendiri, maka hakim harus meninjau kem-
bali.”519 

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS (1949), Mahkamah Agung 
ditempatkan sebagai “pengadilan federal tertinggi.”520 Namun kewe-
nangan pengujian konstitusional tampaknya dikunci dengan keten-

518 Daniel S. Lev, Op. cit., hlm. 96.
519 Ibid., hlm. 98.
520 Pasal 147.
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tuan bahwa Undang-Undang Federal tidak dapat diganggu gugat.521 
Pada sisi lain, konstitusi memberikan kewenangan kepada Mahkamah 
Agung untuk melakukan pengujian konstitusional peraturan ketatane-
garaan atau undang-undang suatu negara bagian.522

Setelah kembali kepada negara kesatuan, maka diberlakukan UUD 
Sementara (1950) yang antara lain menempatkan Mahkamah Agung 
sebagai peradilan negara tertinggi. Pengujian konstitusional terhadap 
undang-undang tidak dapat dilakukan karena ia merupakan produk 
hukum yang tidak dapat diganggu gugat.523

Gagasan pengujian konstitusional sudah barang tentu lekat de-
ngan posisi kekuasaan kehakiman yang independen. Dalam perde-
batan pembentukan konstitusi baru di Konstituante,524 para hakim, 
dengan berpijak kepada Pasal 102 UUD Sementara yang melarang 
intervensi eksekutif atas peradilan, menganggap posisi mereka begitu 
istimewa. Para hakim menyusun segala alasan yang secara tradisional 
mengabsahkan pengadilan yang kuat dan bebas. Sayangnya, Konstitu-
ante menolak gagasan untuk memperkuat pengadilan. 

Sepanjang masa perdebatan mengenai tempat kekuasaan keha-
kiman menurut konstitusi, contoh-contoh dari praktik di luar negeri 
menjadi acuan. Pada tahun 1955, Hakim Soerjadi meninggalkan In-
donesia untuk melakukan perjalanan keliling AS dan ia memperoleh 
kesan yang mendalam tentang kekuasaanbadan kehakiman federal 
dan kehormatan yang disandang oleh hakim-hakimnya. Kesan ini me-
mengaruhi gagasannya akan badan peradilan yang lebih kuat. Sesudah 
kembali ke Indonesia, acuan praktik-praktik yang berlaku di AS sering 
ditampilkan. Sementara para hakim menoleh ke AS dan Inggris, yang 
kekuasaan kehakimannya begitu menarik, para penuntut mengutip 
praktik di Eropa Daratan terutama di Belanda.525

Pada tahun 1956, para hakim menyusun seperangkat ide untuk 
merumuskan pasal-pasal konstitusi yang berkenaan dengan organisasi 
dan kekuasaan kehakiman. Pasal-pasal itu memuat ketentuan, antara 
lain, kekuasaan kehakiman yang dikelola oleh Mahkamah Agung, de-

521 Pasal 130.
522 Pasal 156.
523 Pasal 95 ayat (2).
524 Badan ini merupakan badan pembentuk UUD yang akan menggantikan UUD Sementara. Konstituante 

dibentuk berdasarkan hasil pemilu 15 Desember 1955 dan telah melaksanakan sidang di Bandung sejak 
1956 hingga 1959.

525 Ibid., hlm. 42.
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ngan pengangkatan hakim agung seumur hidup. Akan tetapi, usulan 
yang paling radikal adalah Mahkamah Agung supaya diberi wewenang 
konstitusional untuk meninjau kembali semua undang-undang yang 
dibuat oleh Parlemen. Usulan ini merupakan lompatan konseptual 
yang amat jauh yang diajukan oleh para hakim, karena pengadilan di 
Indonesia maupun Belanda selama ini tidak pernah memiliki kekuasa-
an semacam itu. Di Indonesia, sebagaimana umumnya di Eropa waktu 
itu, titah Parlemen tidak dapat diganggu gugat. Hal yang mendorong 
para hakim untuk mengajukan permintaan seperti itu adalah keingin-
an kuat mereka untuk mendapatkan kembali posisi penting mereka di 
masa silam, memainkan peran penting dalam pemerintahan, seperti 
yang dimainkan oleh pengadilan AS.

Konstituante, lewat rapat-rapat komisi kehakiman, tampaknya an-
tusias dan menyetujui gagasan itu. Konstituante tidak hanya setuju pe-
ngelolaan pengadilan yang mandiri, tetapi juga pembentukan sebuah 
badan pengadilan konsttiusi yang susunan hakimnya 2/3 terdiri dari 
para hakim agung. Keinginan hakim akan adanya sebuah badan keha-
kiman yang merupakan cabang pemerintahan ketiga yang penting dan 
kuat, akhirnya terpenuhi.

Namun rasa puas itu tampaknya tidak berlanjut. Konstituante tam-
paknya bukan forum yang tepat untuk memperjuangkan gagasan itu 
karena badan ini sering melakukan tawar-menawar tentang asas dan 
bentuk yang tidak berakar pada kenyataan politik di luar rapat-rapat. 
Perubahan-perubahan dalam struktur kekuasaan politik di Indonesia 
tampanya begitu cepat dan Konstituante sendiri tersapu pada perte-
ngahan tahun 1959 sebelum merampungkan pekerjaannya. Para ha-
kim kecewa, setelah seakan-akan mendekati tujuan mereka selama ini. 

Pada transisi politik setelah tahun 1965, gagasan itu kembali diper-
juangkan. Bagi para pendukung pengujian konstitusional hal itu tidak 
bisa lain berarti kontrol kelembagaan, yang dengan demokrasi terpim-
pin di belakang dan kekuatan tentara di depan, merupakan konsep po-
kok negara hukum yang liberal. Keinginan adanya badan pengadilan 
yang kuat didominasi oleh pandangan agar badan itu lebih baik men-
jadi saluran terakhir yang memberi kemungkinan untuk menegakkan 
kontrol kelembagaan negara.

Seminar Hukum Nasional II tahun 1968 di Semarang menjadi wa-
hana pertama bagi upaya itu. Seminar ini penting karena merepresen-
tasikan tantangan terbuka para hakim untuk menggugat sistem pemi-
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sahan kekuasaan yang berlaku. Seminar ini juga merupakan titik tinggi 
harapan politik pengadilan. Dalam kesempatan menjadi pembicara, 
ketua Ikahi yang karismatik, Asikin Kusumaatmadja menegaskan sesu-
atu yang mirip dengan tuntutan terhadap peran pengadilan di dekade 
1950-an. Asikin menegaskan pembangunan hukum harus dilakukan 
melalui pengadilan. Hakim harus diberi kewenangan itu, jika kondi-
si sosial menghendaki demikian, tidak hanya menghapus ketentuan-
ketentuan hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan mo-
dern, tetapi juga memberlakukan aturan-aturan baru.526

Menteri Seno Adji dengan gegap gempita menyampaikan tang-
gapan balik. Sementara Asikin hanya memaparkan gagasan dalam 11 
halaman makalah, Seno Adji mempersiapkan makalah setebal 36 ha-
laman dengan jumlah catatan kaki tidak kurang dari 49 referensi. Seno 
Adji mendukung sistem Belanda-Perancis, mempertahankan dualisme 
pengadilan, dan hanya menginginkan pengujian konstitusional secara 
terbatas.

Forum MPRS, badan tertinggi menurut UUD 1945 waktu itu, me-
respons gagasan-gagasan demokrasi liberal dan melembagakannya 
dalam 2 panitia khusus yang dibentuk. Panitia Ad hoc II yang bertang-
gung jawab mempertimbangkan reorganisasi pemerintahan, meran-
cang laporan yang mendukung penyebaran kekuasaan politik, parti-
sipasi politik yang lebih luas dan control kelembagaan atas kekuasaan 
politik. Termasuk dalam hal ini adalah rekomendasi pemberikan ke-
kuasaan pengujian konstitusional kepada pengadilan. Kemudian, Pa-
nitia Ad hoc IV berhasil mempersiapkan rancangan Ketetapan MPRS 
yang substansinya merupakan Piagam HAM. Sayangnya, kedua hasil 
kerja panitia khusus itu terjungkal. Piagam HAM memperoleh tentang-
an utamanya dari para politisi Islam, sehingga dicampakkan dan tidak 
pernah dilakukan pemungutan suara.

Rumusan Panitia Ad hoc II dapat dibahas, namun segera mem-
peroleh kecaman sengit dari pemerintah. Menteri Kehakiman Oemar 
Seno Adji menjadi aktor penting dalam kancah perdebatan tersebut. 
Saat melakukan presentasi dalam sidang kabinet 1967, menetang ham-
pir setiap premis dan kesimpulan laporan panitia tersebut.

Bagi Seno Adji, badan yang berwenang untuk melakukan penguji-
an konstitusional adalah MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Lang-

526 Petikan ini berasal dari Putusan Mahkamah Agung No. 182/Sip/1967 tanggal 14 Agustus 1968.
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kah ini sudah pernah ditempuh MPR saat memerintah Presiden ber-
sama-sama DPR untuk meninjau kembali produk UU yang ditetapkan 
selama masa demokrasi terpimpin. Pendapat Seno Adji disanggah oleh 
kalangan hakim, dengan dukungan para advokad, bahwa di masa lalu 
justru MPR yang terbukti melakukan pelanggaran konstitusi sehing-
ga tidak layak menjadi pengemban pengujian itu. Para politisi secara 
samar-samar mendukung hakim dan advokat, tetapi dengan lantang 
memberikan catatan berupa keragu-raguan Mahkamah Agung berani 
bertindak dan juga dengan alasan pemuka militer tampaknya meno-
lak usulan itu. Seiring dengan pembahasan Rancangan UU Kekuasaan 
Kehakiman, gagasan pengujian konstitusional kembali diperdebatkan 
walaupun sepenuhnya tidak terakomodasi dalam undang-undang 
yang kemudian disahkan tersebut.

Keberatan pokok diberikannya pengujian konstitusional kepada 
Mahkamah Agung adalah keberatan akan munculnya supremasi peng-
adilan dibandingkan DPR dan MPR sebagai lembaga perwakilan. Men-
teri Seno Adji menolak contoh-contoh praktik di negara common law, 
mengingat praktik-praktik di negara civil law jauh lebih banyak dan 
semuanya menolak mengadopsi pengujian konstitusional. Mahkamah 
Agung kelak akan cukup direpotkan dengan memimpin peradilan-per-
adilan di bawahnya, yang kinerjanya membutuhkan perbaikan. Dalam 
kaitannya dengan wewenang Supreme Court di AS, Menteri Seno Adji 
menolak ilustrasi itu karena bagaimanapun sebagai negara kesatuan, 
Indonesia tidak bisa menerapkan sistem yang berjalan di negara serikat.

Kalangan militer menolak pemberian pengujian konstitusional ke-
pada Mahkamah Agung. Mereka memiliki anggapan bahwa para ha-
kim, termasuk advokad, adalah profesi yang selalu mengeluhkan par-
tisipasi mereka dalam lapangan politik. Di samping itu, ketika saat itu 
militer menjadi elite politik penting dan berhasil melakukan konsolida-
si di lembaga perwakilan dan pemerintahan, maka gagasan pemisah-
an kekuasaan hanyalah akan mencampakkan hasil kerja itu. Demikian 
pula, pengujian konstitusional akan melahirkan pemisahan kekuasa-
an, yang mengancam posisi mereka dalam pengambilan keputusan.

Peraturan mengenai kekuasaan kehakiman kemudian ditetapkan 
sebagai UU No. 14/1970. Ada pengaturan simbolis yang tidak berarti 
kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian norma hukum 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 26. Dalam hal ini, Mahkamah 
Agung tidak diberi posisi sebagai pelindung konstitusi. Kekuasaan un-
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tuk menguji tidak menjangkau undang-undang atau peraturan peme-
rintah, tetapi dibatasi oleh Pasal 26 ayat (1) untuk menentukan apakah 
peraturan dan keputusan bertentangan atau tidak dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Perumusan yang kemudian 
diberlakukan adalah badan pemerintah yang bersangkutan sendirilah 
yang membatalkan peraturan yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung 
yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Penje-
lasan resmi UU No. 14/1970 mengatakan bahwa, “Oleh karena UUD 
1945 tidak mengaturnya, maka tidak dengan sendirinya hak menguji 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah 
Agung yang dapat diletakkan dalam undang-undang ini. Hak menguji 
tersebut apabila hendak diberikan kepada Mahkamah Agung seharus-
nya merupakan ketentuan konstitusional.” Maknanya tidak bisa lain: 
“kekuasaan tertinggi atas hukum tidak di tangan pengadilan, tetapi di 
tangan birokrasi.”527

Ketentuan pengujian terbatas itu kemudian mati suri dalam per-
jalanan waktu berikutnya. Mahkamah Agung menolak mengikuti pre-
seden yang pernah dibentuk di tahun 1967 untuk menguji konstitu-
sionalitas undang-undang kendati memahami uraian panjang lebar 
putusan tersebut. Mahkamah Agung selalu tersendat-sendat saat akan 
menggunakan wewenang itu. 

Dalam sebuah putusan di tahun 1983,528 Mahkamah Agung me-
nilai bahwa sekalipun bertentangan dengan Pasal 67 jo. 224 KUHAP, 
kasasi dapat diberlakukan terhadap putusan bebas. Sekalipun putusan 
ini menguji norma hukum, tampaknya pengadilan menolak menggu-
nakan formulasi pengujian untuk membenarkan pendapatnya. Begitu 
pula, saat UU No. 1/1950 dicabut dengan UU No. 13/1965, tetapi tidak 
mencabut ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum 
acara di Mahkamah Agung. Pengadilan tampaknya hanya menafsirkan 
bahwa ketentuan dalam UU No. 1/1950 harus ditafsirkan sedemikian 
rupa, akan tetapi tidak melangkah lebih lanjut melakukan pengujian.

Saat Purwoto Gandasubrata, hakim karier, menjadi Ketua Mahka-
mah Agung (1992-1995), ia mengisyaratkan akan memeriksa perkara 
permohonan pengujian. Ia dianggap selangkah lebih tegas dibanding-
kan pendahulunya, Ali Said (1981-1992), akan tetapi faktanya ia tidak 

527 Daniel S. Lev, Op. cit., hlm. 408.
528 Putusan Mahkamah Agung No. 275K/Pid.1983.
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pernah mengulang jejak Asikin dan Sri Widowati di akhir 1960-an un-
tuk menguji undang-undang. Ia menyangkal itu dan mengatakan soal 
itu sebagai urusan MPR. 

Momentum muncul saat Surya Paloh, pemilik tabloid Prioritas, 
mengajukan pengujian terhadap Peraturan Menteri Penerangan No. 
1/1984 yang dianggap bertentangan dengan UU Pokok Pers 1982. Pa-
loh berkeberatan dengan Keputusan Menteri Penerangan yang telah 
mencabut izin usaha penerbitan pers terhadap tabloid miliknya itu. 
Purwoto memimpin sendiri permohonan pengujian itu bersama-sama 
Asikin Kusumaatmadja dan Olden Bidara. Untuk pertama kali, Mah-
kamah Agung mengizinkan permohonan perkara langsung ke tanpa 
melalui proses kasasi, yang dianggap sebagai perkara dengan karakter 
khusus.529 Mahkamah Agung meminta instansi pemerintah yang ber-
sangkutan untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Namun 
demikian, hasil akhir dari proses itu adalah Mahkamah Agung menolak 
permohonan pengujian itu.530

Sesudah putusan itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan 
Mahkamah Agung No. 1/1993 yang mengatur permohonan pengujian 
langsung ke Mahkamah Agung, sehingga melepaskan keruwetan-keru-
wetan warisan Ali Said. Untuk pertama kali, ketentuan ini diterapkan 
dalam kasus pemeriksaan legalitas pemutusan hubungan kerja (PHK). 
Pemohon meminta pembatalan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 
342/1986 yang saat pemeriksaan perkara sedang berjalan telah digan-
ti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 15A/1994. Mahkamah 
Agung menolak permohonan tersebut, mengingat secara factual te-
lah diganti dan secara substansi pengadilan menganggap tidak per-
tentangan peraturan itu dengan peraturan perunang-undangan yang 
lebih tinggi. Hingga tahun 1996, ada 6 perkara permohonan penguji-
an yang seluruhnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Demikian halnya 
dengan kasus pembatalan izin usaha penerbitan Majalah Tempo, pada 
akhirnya tetap kandas di Mahkamah Agung.

Sistem peradilan dua atap mulai diakhiri dengan diterbitkannya 
UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas  Undang-undang No. 
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Keha-

529 Ketentuan Pasal 31 UU No. 14/1985 menegaskan bahwa permohonan pengujian dapat dilakukan sehu-
bungan dengan pemeriksaan kasasi. Bagi Mahkamah Agung, kata “dapat” dalam pasal ini berarti “bisa” dan 
tidak harus. Artinya, permohonan pengujian dapat dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, banding, dan 
kasasi atau langsung ke Mahkamah Agung.

530 Putusan Mahkamah Agung No. 01P/TN/1992 tanggal 15 Juni 1992.
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kiman, di mana dalam Pasal 11 yang menjadi dasar hukum sistem dua 
atap diubah menjadi, “Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif dan finansi-
al berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Jangka waktu pera-
lihan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung tersebut adalah 5 
tahun sampai dengan Agustus 2004.

Bersamaan dengan itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peratur-
an Mahkamah Agung No. 1/1999 tentang Hak Uji Materiil. Pengujian 
bisa dilakukan melalui gugatan atau permohonan. Dalam hal permo-
honan, dapat diajukan langsung kepada Mahkamah Agung. Meskipun 
demikian, Peraturan Mahkamah Agung ini masih menyisakan persoal-
an sebagai berikut.

Pertama, apakah tepat jika pengujian tersebut diminta melalui 
permohonan (bukan gugatan) maka pihak yang “termohon” (yang me-
ngeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut) tidak perlu di-
dengar keterangannya?

Kedua, apakah pemberlakukan pembatasan waktu pengajuan 
pengujian, yaitu 180 hari sejak peraturan perundang-undangan terse-
but dinyatakan berlaku, sudah tepat? Di satu sisi pengaturan ini mem-
berikan kepastian hukum atas “legalitas” suatu peraturan perundang-
undangan. Namun di sisi lain pengaturan tersebut membatasi hak 
masyarakat, apalagi biasanya peraturan perundang-undangan sulit 
diakses masyarakat atau tidak bisa diakses segera setelah dibuat. Selain 
itu biasanya masyarakat baru membaca (dan merasakan adanya kesa-
lahan dalam suatu peraturan) setelah mereka memiliki permasalahan 
hukum yang berhubungan dengan peraturan tersebut.

 Ketiga, jika dalam proses menguji suatu peraturan perundang-
undangan Mahkamah Agung berpandangan bahwa memang ada be-
berapa pasal (tidak seluruhnya) dari suatu peraturan tersebut yang ber-
tentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
apakah Mahkamah Agung harus memutus bahwa peraturan tersebut 
seluruhnya tidak berlaku atau bisa hanya memutuskan bahwa pasal-
pasal tertentu saja yang tidak berlaku?

Keempat, bagaimana dampak dari tindakan yang telah diambil 
pemerintah atau pihak lain yang diberikan kewenangan tertentu da-
lam suatu peraturan perundang-undangan jika kemudian peraturan 
perundang-undangan yang memberikan dasar kewenangan tersebut 
dinyatakan tidak berlaku? Apakah tindakan-tindakan tersebut dinyata-
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kan tetap sah, batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan? 
Dan jika telah ada kerugian yang timbul bagi individu atau masyarakat 
akibat suatu peraturan perundang-undangan yang kemudian dinyata-
kan batal demi hukum, apakah individu atau masyarakat tersebut da-
pat menuntut ganti rugi?

Berkaitan dengan 4 kali perubahan UUD 1945,   maka undang-
undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu UU No. 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah mengalami dua kali per-
ubahan, yaitu pertama dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan terakhir de-
ngan UU No. 3 Tahun 2009, yang memasukkan kembali apa yang telah 
ditentukan dalam UUD pasca perubahan dan tambahan ketentuan 
lainnya.

Selain itu, terdapat 2 lembaga negara baru bentukan pasca per-
ubahan UUD 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. 
Berdasarkan Pasal 24 C Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Berkaitan dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Per-
ubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da-
erah tanggal 28 April 2008, di mana Pasal 236C menentukan bahwa 
penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala dae-
rah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada 
Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak un-
dang-undang tersebut diundangkan, maka Mahkamah Agung, dengan 
Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial No. 34/
WKMA-NY/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008, telah menyerahkan kewe-
nangan pemeriksaan sengketa pemilihan kepala daerah seperti itu ke-
pada Mahkamah Konstitusi terhitung sejak tanggal 1 November 2008. 

Perubahan UUD 1945 mendorong dilakukannya sinkronisasi atur-
an perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakim-
an dan Mahkamah Agung. Untuk itu dikeluarkan UU No. 4/2004 ten-
tang Kekuasaan Kehakiman. Pengujian norma hukum oleh Mahkamah 
Agung dipertahankan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1). Keten-
tuan UU No. 4/2004 kemudian diganti dengan UU No. 48/2009.

Sinkronisasi substansi hukum juga dilakukan terhadap UU ten-
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tang Mahkamah Agung dengan melakukan perubahan UU No. 14/1985 
dengan UU No. 5/2004 dan kembali diadakan perubahan yang kedua 
melalui UU No. 3/2009. Dikaitkan dengan pengujian norma hukum, 
maka Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung mengidentifikasi 
adanya dua macam pengujian, yaitu hak uji materiil dan hak uji for-
mil.531 Dalam tataran teknis, untuk selanjutnya Mahkamah Agung me-
ngeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2004 tentang Hak Uji 
Materiil. Dalam perkembangannya, Peraturan Mahkamah Agung No. 
1/2004 diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2011.

Di dalam praktik, memang dijumpai kendala dalam hal pelaksa-
naan wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian. Ken-
dala itu antara lain adalah masalah batas waktu. Sebelum tahun 2011, 
diatur bahwa pengujian diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak 
ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 
Padahal, ketentuan UU Mahkamah Agung tidak mengenal pemba-
tasan tersebut. Menurut Imam Soebechi, hakim agung, batas waktu 
tersebut menimbulkan “terbatasnya hak warga negara untuk menga-
jukan permohonan pengujian peraturan yang dianggap bermasalah di 
kemudian hari setelah 180 hari.”532 Soebechi selanjutnya mengatakan, 
“penentuan batas waktu 180 hari tidak jelas benar dan mengapa tidak 
lebih cepat atau lebih lambat dari 180 hari juga tidak ada seleksi waktu 
yang dapat dimengerti secara rasional.”533

Dalam putusan Mahkamah Agung, rasional dan efek pembatasan 
180 hari itu diakui telah memunculkan permasalahan di mana warga 
masyarakat yang tidak mempunyai akses ke legislatif tidak cukup wak-
tu untuk dapat mempertahankan hak dan kepentingan atas peratur-
an daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Di samping itu, 
sosialisasi pelaksanaan peraturan belum menjangkau semua lapisan 
masyarakat. Sekalipun mengakui persoalan ini, para hakim tetap ber-
pegang pada dasar normatif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah 
Agung, sehingga permohona pengujian yang sudah melampaui 180 
hari ditolak.534

531 Hal ini tampak khususnya dalam ayat (2) yang mengatakan, “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah 
peraturan perundang-undangan atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.” 

532 Imam Soebechi, 2012, Judicial Review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 
hlm. 302.

533 Ibid.
534 Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 04P/HUM/2003. Baca juga Putusan Mahkamah Agung No. 05P/
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D. PENGUJIAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Kinerja pengujian undang-undang sesungguhnya merupakan cara 
Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu institusi negara memasti-
kan sebuah norma dalam undang-undang tetap compliance dengan 
prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konstitusi RI. Jika suatu perkara 
dinyatakan dikabulkan, hal itu berarti Mahkamah Konstitusi berpen-
dapat bahwa norma dalam UU tersebut dinyatakan inkonstitusional 
dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan warga negara. Sebagai 
negative legislator, Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan nor-
ma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak mengikat. Se-
mentara, jika Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian 
undang-undang, berarti Mahkamah Konstitusi berpendapat norma 
tersebut tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional 
warga negara. Dengan demikian, kinerja Mahkamah Konstitusi terkait 
kewenangan pengujian undang-undang sesungguhnya adalah cara ne-
gara menjalankan kewajiban generiknya dalam bidang hak asasi manu-
sia, yaitu dengan to promote, to protect, dan to fulfill jaminan-jaminan 
hak asasi manusia. Peran terkuat Mahkamah Konstitusi dibidang HAM 
adalah pada kewajiban to promote dan to protect atas potensi atau fak-
ta pelanggaran HAM yang terjadi karena adanya norma dalam sebuah 
produk undang-undang (violation by judicial).

Dalam pemenuhan hak atas pendidikan misalnya, Mahkamah 
Konstitusi telah menghasilkan putusan yang progresif. Pada tahun 
2013 Mahkamah Konstitusi memutuskan Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional (RSBI) tidak sesuai dengan UUD 1945. Keberadaan RSBI 
telah mengabaikan tanggung jawab negara untuk menyediakan pen-
didikan berkualitas bagi semua warga negara. Mahkamah Konstitusi 
memutuskan Pasal 50 Ayat (3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendi-
dikan Nasional, yang menjadi landasan RSBI. Mahkamah Konstitusi 
menyatakan, RSBI/SBI menimbulkan dualisme sistem pendidikan dan 
bentuk baru liberalisasi pendidikan. Selain itu, RSBI/SBI menimbulkan 
diskriminasi pendidikan. Penggunaan bahasa asing sebagai pengantar 
juga berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berba-
hasa Indonesia. MK melihat, pemerintah memberikan perlakuan yang 
berbeda antara sekolah RSBI/SBI dan sekolah reguler, baik dari segi sa-
rana dan prasarana, anggaran, maupun output lulusan.

HUM/2005.
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Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pe-
merintah wajib membiayai pendidikan dasar berbasis masyarakat. 
Putusan pengujian Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 terhadap UUD 1945, 
mempertegas kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas pen-
didikan. Mahkamah dalam putusan perkara No. 58/PUU-VIII/2010 
berpendapat bahwa kata ‘dapat’ dalam pasal tersebut jika dikaitkan 
dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengakibatkan pendidikan dasar 
berbasis masyarakat atau yang dilaksanakan selain oleh pemerintah 
menjadi tidak wajib untuk dibiayai oleh Pemerintah dan/atau peme-
rintah daerah. Hal itu disebabkan karena kata ‘dapat’ bersifat terbuka 
sehingga bisa menghilangkan arti kewajiban Pemerintah yang berar-
ti pula bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Terhadap 
jenjang pendidikan selain pendidikan dasar, Pemerintah memiliki 
keleluasaan untuk membiayai seluruh atau sebagian biaya pendidik-
an menurut kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, menurut 
Mahkamah, kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 
adalah inkonstitusional sepanjang dimaknai bahwa lembaga pendidik-
an berbasis masyarakat dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 termasuk 
jenjang pendidikan dasar.

Pada 2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa 
UU No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Mahkamah Konsti-
tusi berpendapat bahwa UU BHP mengalihkan tanggung jawab utama 
penyelenggaraan pendidikan dari negara dan justru membebani kepa-
da masyarakat. UU BHP juga mereduksi makna “badan hukum pen-
didikan” menjadi nama atau bentuk badan hukum tertentu. Padahal, 
sejatinya sebagai sebuah sebutan fungsi penyelenggara pendidikan, 
yang artinya pengelolaannya dilakukan oleh suatu badan hukum sesu-
ai peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2007, dalam Putusan No. 026/PUU-IV/2006, MK me-
nyatakan UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007 sepanjang me-
nyangkut anggaran pendidikan sebesar 11,8% (sebelas koma delapan 
persen) sebagai batas tertinggi, bertentangan dengan UUD 1945 dan ti-
dak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sudah merupakan suatu fak-
ta bahwa besarnya anggaran pendidikan yang tercantum dalam APBN 
dari tahun ke tahun sejak APBN 2004 hingga APBN 2007 belum pernah 
mencapai angka persentase minimal 20% sebagaimana dimaksud Pa-
sal 31 ayat (4) UUD 1945. 

Hal itu karena Pemerintah dan DPR belum melakukan upaya yang 
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optimal untuk meningkatkan anggaran pendidikan agar amanat kon-
stitusi dapat terpenuhi. Oleh karena itu, mengingat sifat imperatif Pasal 
31 ayat (4) UUD 1945, MK sebagai pengawal konstitusi mengingatkan 
agar anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBN harus dipriori-
taskan dan diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Pada tahun 2006 
juga memutus perkara sejenis. Putusan No. 026/PUU-III/2005 tentang 
pengujian UU APBN 2006 yang mencantumkan anggaran pendidikan 
9,1% juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan 
dengan UUD 1945.

Dukungan pemilu yang berintegritas juga dilakukan oleh Mahka-
mah Konstitusi. Pada tahun 2007 MK juga membuat putusan penting 
terkait dibolehkannya calon perseorangan dalam Pemilukada. Keten-
tuan yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya oleh Pemo-
hon adalah Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), (3), (4), (5) huruf a dan c, 
(6), serta Pasal 60 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Pemda. Ketentuan terse-
but dinilai merugikan hak konstitusional Pemohon berupa hak untuk 
ikut dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 
perseorangan tidak melalui jalur pencalonan oleh partai politik (par-
pol) atau gabungan parpol. Permohonan yang dinyatakan dikabulkan 
adalah Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3). Adapun Pasal 
59 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemda. Dengan adanya putusan ini, ke-
beradaan calon perseorangan atau lebih dikenal dengan istilah calon 
independen dalam proses Pemilihan Kepala Daerah diakui dan harus 
diterima.

Pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi juga memutus perkara 
penting yang membolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk seba-
gai syarat untuk seseorang dapat mengikuti pemilihan umum. Penguji-
an atas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 4/2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Nomor Perka-
ra 102/PUU-VII/2009, maka hak asasi yang dijamin dalam konstitusi 
semakin dikuatkan sehingga warga negara yang tidak terdaftar dalam 
Daftar Pemilh Tetap (DPT) bisa tetap menggunakan haknya dengan 
kartu Tanda Penduduk (KTP) disertai Kartu Keluarga (KK) atau Paspor 
bagi warga negara indonesia yang berada di luar Indonesia dengan sya-
rat-syarat tertentu.

Pada tahun 2012 MK menegaskan bahwa untuk menjamin net-
ralitas dalam penyelenggaraan Pemilu, maka calon anggota KPU dan 
Bawaslu harus mundur 5 tahun sebelumnya dari partai politik. UU 
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No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah membangun 
sistem rekrutmen agar KPU dapat mandiri dan steril kepentingan par-
pol peserta Pemilu. Namun pengunduran diri dari parpol yang tidak 
ditentukan jangka waktunya dapat digunakan sebagai celah masuknya 
kader-kader Parpol ke dalam KPU yang berpengaruh atas kemandirian 
dan netralitasnya. Akhirnya, MK menentukan dalam Putusan No. 81/
PUU-IX/2011, persyaratan bagi calon anggota KPU dan Bawaslu seku-
rang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun telah mengundurkan diri 
dari keanggotaan parpol pada saat mendaftar.

Pada Agustus 2012, MK memutuskan permohonan uji materi Pasal 
8 ayat (1) dan (2) dan Pasal 208 UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD (UU Pemilu Legislatif) yang diajukan oleh Partai Kebangkitan 
Nasional Ulama (PKNU) dkk. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU tersebut 
menentukan parpol Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang meme-
nuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara na-
sional ditetapkan sebagai parpol Peserta Pemilu pada Pemilu berikut-
nya. Menurut Mahkamah, dipenuhinya ambang batas perolehan suara 
pada Pemilu 2009 ambang batas perolehan suara (parliamentary thres-
hold) tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai 
syarat atau kriteria dalam keikutsertaan parpol lama sebagai peserta 
Pemilu 2014. Karena ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam 
UU 10/2008 berbeda UU 8/2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan 
Pemilu 2014. Dengan demikian, meskipun para Pemohon hanya me-
minta dihapuskannya frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan 
suara dari jumlah suara sah secara nasional” yang terdapat dalam Pa-
sal 8 ayat (1) UU Pemilu Legislatif, namun menurut Mahkamah keti-
dakadilan tersebut justru terdapat dalam keseluruhan Pasal 8 ayat (1), 
juga terdapat pada Penjelasannya.

Dalam permohonan pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang UU 
Pemda, MK menyatakan dibolehkannya pemberian suara dengan cara 
e-voting. Dalam perkara No. 147/PUU-VII/2009 ini Pasal 88 UU dinya-
takan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Hal ini 
menyebabkan kata “mencoblos” diartikan pula menggunakan metode 
e-voting dengan beberapa syarat kumulatif di antaranya tidak melang-
gar asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan Jurdil (Ju-
jur dan Adil).





Bab 13
REKRUTMEN HAKIM: 
KEKUASAAN DAN 
POLITISASI

A. PENDAHULUAN

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (law enforcement) 
di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan 
de ngan jaksa, pengacara, dan panitera. Pada saat ditegakkan, hukum 
mulai memasuki wilayah das sein (yang senyatanya) dan meninggalkan 
wilayah das sollen (yang seharusnya). Hukum tidak lagi sekadar baris-
an pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-
undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh living interpretator yang 
bernama hakim.535

Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mengombinasikan 
ti ga hal penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan ke-
adilan hukum.536 Tugas ini tentu saja tidak mudah dilaksanakan, na-
mun dengan cara itu, maka akan memantapkan pertimbangan sebagai 
dasar penyusunan putusannya. Lebih dari itu, hakim juga perlu me-
miliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran yang bisa memberi-
kan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam menjalankan aktivitas 
kehakimannya, yaitu falsafah moral (moral philosophy). Faktor falsa-
fah moral inilah yang penting untuk menjaga agar kebebasan hakim 

535 A. Ahsin Tohari, 2004, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta: ELSAM, hlm. 15-16.
536 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Op. cit., hlm. 160-161.
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sebagai penegak hukum diimbangi dengan idealisme untuk memberi-
kan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam pengertian lain, inde-
pendensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggungjawaban 
peradilan (judicial accountability).537 Kenyataan menunjukkan bahwa 
kondisi hakim saat ini belum seperti yang diharapkan, hal itu kemudi-
an yang dapat menghambat reformasi di bidang peradilan.

Terbukti dengan ada banyaknya laporan dan pengaduan terhadap 
Komisi Yudisial tentang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
hakim (KEPPH), sejak tahun 2010 sampai dengan Agustus 2013, Komi-
si Yudisial telah menerima Pengaduan/Laporan total sebanyak 5.783 
perkara, dengan rincian pada tahun 2010 berjumlah 1.377 perkara, ta-
hun 2011 berjumlah 1.638 perkara, tahun 2012 berjumlah 1.520 perka-
ra, dan sampai Agustus 2013 berjumlah 1.248 perkara. Dari banyaknya 
laporan yang masuk ke Komisi Yudisial sejak tahun 2010 sampai de-
ngan Agustus 2013 tersebut, yang dapat ditindaklanjuti total berjumlah 
1.008 perkara, dengan rincian: pada tahun 2010 berjumlah 225 perkara, 
tahun 2011 berjumlah 360 perkara, tahun 2012 berjumlah 273 perkara, 
dan sampai Agustus 2013 berjumlah 150 perkara.538 Selanjutnya, terha-
dap hakim yang terbukti melanggar KEPPH yang kemudian diusulkan 
penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, se-
jak tahun 2010 sampai dengan Agustus 2013 total berjumlah 161 ha-
kim.539 Termasuk dalam deretan sanksi ini adalah keputusan nonaktif 
terhadap seorang hakim yang menderita sakit jiwa.540 Hakim lainnya 

537 Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010, hlm. 23. 
538 Pusat Layanan Informasi (Palinfo), Komisi Yudisial, 2013. 
539 Ibid. Data ini berasal dari 1.047 pengaduan yang diterima oleh KY dan sebanyak 331 pengaduan tersebut 

telah ditindaklanjuti. Secara perinci, laporan terbanyak berdasarkan lokasi adalah dari DKI Jakarta sebanyak 
243 laporan, Jawa Timur 121 laporan, Sumatra Utara 98 laporan, Jawa Barat 85 laporan, dan Jawa Tengah 68 
laporan. Mereka yang dilaporkan adalah para hakim yang bertugas menangani sidang perdata sebanyak 
394 laporan, pidana 281 laporan, tata usaha negara (TUN) sebanyak 63 laporan, korupsi 34 laporan, dan 
agama 25 laporan. Dari semua laporan itu, kata Asep, KY telah memeriksa 119 hakim dan 130 saksi. Hasilnya 
direkomendasikan kepada MA sebanyak 22 laporan agar segera diproses agar terlapor dikenakan sanksi. 
Sebanyak 44 hakim itu direkomendasikan mendapat sanksi ringan sebanyak 38 hakim, sanksi sedang satu 
hakim, dan sanksi berat untuk lima hakim. Berdasarkan tingkat pengadilan, sanksi yang diberikan kepada 
hakim pengadilan negeri (PN) 30 hakim, pengadilan tinggi empat, pengadilan agama empat, pengadilan 
niaga tiga, dan Mahkamah Agung (MA) tiga.

540 Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi hukuman disiplin berupa “hakim nonpalu” kepada Hakim SA 
dari Pengadilan Negeri Metro, Lampung, karena mengalami gangguan kejiwaan. Hakim SA sempat diusir 
warga dari rumah dinasnya di Jalan Koi, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur karena membakar 
surat Yasin di jalan umum dekat rumahnya. Selain membakar surat Yasin, perilaku hakim SA juga sering 
meresahkan warga, mulai dari melempari rumah warga hingga menebar sampah di sepanjang jalan. Atas 
tindakan itu, sebelumnya Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung telah mengadukan kasus ini ke Komisi 
Yudisial. Mereka menilai tindakan SA tidak pantas dilakukan karena sangat mencederai kehormatan dan 
keluhuran profesi hakim.
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diberi sanksi “nonpalu” hingga pemberhentian tetap.541 Seorang hakim 
perempuan diperiksa KY dan dijatuhi sanksi disiplin oleh Mahkamah 
Agung karena diduga melakukan perselingkuhan.542 Seorang hakim 
lain ditangkap BNN karena melakukan penyalahgunaan narkoba.543

Ditinjau dari segi kualitas putusan, tampak pendapat umum yang 
antara lain menunjukkan ketidakpuasan yang tinggi terhadap kelem-
bagaan pengadilan.544 Putusan-putusan pengadilan yang mengecewa-
kan memang telah menjadi pembicaraan hampir semua forum publik, 
akademis, politik, dan legislasi untuk waktu yang lama.545 Persoalan 
tersebut mengindikasikan bahwa fokus persoalan adalah sistem ke-
lembagaan pengadilan. Hal ini terkonfirmasi dari sejumlah kajian yang 
telah ada selama ini, seperti yang dilakukan oleh A. Muhammad As-

541 Ada tujuh hakim yang memperoleh tindakan disiplin. Ketujuh hakim itu adalah Ketua Pengadilan Agama 
Tenggarong (hakim H BN Jl) yang dihukum disiplin berupa hakim nonpalu selama satu tahun di Pengadilan 
Tinggi Agama Samarinda, Ketua PTUN Mt (Hr St) mendapat hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan 
dan mutasi sebagai hakim nonpalu selama satu tahun di PT TUN Surabaya. Selanjutnya hakim AS dari PN 
Singkawang mendapat hukuman disiplin berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, Ketua PN 
Tanjung Jabung Timur (Nsrt) juga dibebaskan dari jabatan dan mutasi sebagai hakim nonpalu di PT Jambi 
selama dua tahun, terakhir hakim Mst dari PN Surabaya dinonpalukan selama 6 bulan.

542 Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh menjelaskan, ada hakim perempuan yang 
melakukan perselingkuhan lebih dari satu kali. Bahkan, salah satu teman selingkuhnya berprofesi sebagai 
polisi. Hal ini, ujarnya, terungkap saat istri sang polisi melaporkan tindak asusila tersebut ke KY, pada 
tahun 2011. Menurut Imam, perselingkuhan terjadi ketika sang hakim bekerja di Pulau Jawa. Lebih lanjut, 
KY merekomendasikan Mahkamah Agung (MA) agar memecat yang bersangkutan secara tidak hormat. 
Perselingkuhan itu sudah termasuk kategori perzinaan. Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan 
telah menerima laporan dan memeriksa hakim wanita yang diduga berselingkuh. Menurut Hatta, hakim 
wanita tersebut bertugas di Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatra Utara. Hatta menambahkan, hakim 
ADA sudah diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Hasil pemeriksaan Badan Pengawas MA tidak 
menemukan bukti autentik perselingkuhan. Pasalnya, bukti perselingkuhan sulit dibuktikan. Namun Badan 
Pengawas, menurutnya, telah memberikan sanksi hakim ADA. Pemberian sanksi itu, berdasarkan laporan 
pengaduan istri terselingkuh ke Komisi Yudisial. 

543 Pada Senin, 16 Oktober 2012 lalu, hakim Pengadilan Negeri Bekasi Puji Wijiyanto ditangkap petugas 
BNN saat sedang pesta narkoba bersama rekan-rekannya di sebuah kelab malam di kawasan Hayam Wuruk, 
Jakarta. Dari tangannya, ditemukan 9,5 butir ekstasi dan 2,6 gram sabu. Ternyata bukan kali itu saja ulah miring 
Hakim Puji. Saat diperiksa Komisi Yudisial (KY), Hakim Puji bahkan mengaku pernah beberapa kali berpesta 
narkoba dengan staf Mahkamah Agung.  Namun KY belum bisa memastikan apakah yang bersangkutan 
hanya sekadar staf atau hakim di MA. Dalam persidangan yang jarang diekspos kepada publik, PN Jakarta 
Barat menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Puji. Dalam catatan Mahkamah Agung, Puji memang 
hakim bermasalah. Puji kerap mendapatkan sanksi dari Badan Pengawas MA lantaran sering tidak masuk 
kantor tanpa alasan yang jelas dan mangkir dalam sidang. Misalnya, pada tahun 2007 saat menjabat Ketua 
PN Sabang, Puji pernah dijatuhi sanksi nonpalu (tidak boleh bersidang) lalu dipindah ke PN Jayapura. Saat 
bertugas di PN Jayapura, Puji juga kerap mangkir, sehingga didemosi menjadi hakim nonpalu Pengadilan 
Tinggi (PT) Yogyakarta. Saat di PN Jayapura dikenakan hukuman disiplin karena kerap mangkir, terlambat 
sidang, Puji didemosi menjadi hakim nonpalu di PT Yogyakarta dengan pencabutan remunerasi selama 6 
bulan. Karena sudah dianggap baik, Puji dimutasi ke PN Bekasi, baru satu tahun ini bertugas dan tercatat 
tidak disiplin. Puji Wijayanto dikenal sebagai hakim yang memiliki catatan yang buruk yakni membebaskan 
terdakwa kasus narkoba dalam sidang yang dipimpinnya.

544 Lihat misalnya Jajak Pendapat Kompas, 16 Februari 2007.
545 Komisi Hukum Nasional, Laporan Tahunan 2004, hlm. 41.
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run,546 Sebastian Pompe,547 Benny K. Harman,548 termasuk yang dilaku-
kan oleh Bank Dunia.549

Masih segar dalam ingatan bahwa Mahkamah Agung telah men-
jatuhkan sanksi kepada majelis hakim dalam perkara Telkomsel.550 
Majelis hakim agung yang menjatuhkan vonis bebas dalam perkara 
Sudjiono Timan, buronan kasus BLBI, juga telah memperoleh sorotan 
publik.551 Integritas hakim memperoleh sorotan publik, bahkan saat se-
seorang masih menjadi kandidat seperti dalam kasus hakim Daming.552 
Seorang hakim agung bahkan terpaksa mengundurkan diri akibat 
terkuaknya skandal dugaan pemalsuan putusan pidana.553 Putusan 

546 A. Muhammad Asrun, 2004, Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Jakarta, Penerbit ELSAM.
547 Sebastian Pompe, 2005, The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse, Cornell Southeast 

Asia Program.
548 Benny K. Harman, 1997, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman, Jakarta, Penerbit ELSAM.
549 Bank Dunia, 1999, Reformasi Hukum di Indonesia: A Diagnostik Assesment of Legal Development in Indonesia, 

Jakarta, Cyberconsult.
550 Pada medio September 2012 lalu, PN Jakata Pusat yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Agus Iskandar 

(AI), memvonis pailit PT.Telkomsel karena tidak bisa membayar utang Rp 5,3 miliar kepada PT Prima Jaya 
Informatika. Dalam putusannya dikatakan, gugatan penggugat PT Prima Jaya Informatika, memenuhi unsur 
Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan. Karena utang yang jatuh tempo, tidak juga kunjung dibayarkan. 
Namun oleh Mahkamah Agung, vonis ini dibatalkan, sehingga Telkomsel terbebas dari kebangkrutan dan 
masih dapat beroperasi hingga saat ini. Badan peradilan tertinggi itu kemudian memutasi dan member-
hentikan dari jabatan sebagai hakim niaga terhadap 4 Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat, yang menjatuhkan vonis memailitkan Telkomsel. Belakangan, vonis tersebut dibatalkan MA.

551 Mahkamah Agung telah membebaskan mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 
(BPUI) Sudjiono Timan, terpidana korupsi Rp369 miliar. Perkara bernomor 97 PK/Pid.Sus/2012 ini diadili oleh 
ketua majelis hakim Suhadi didampingi Andi Samsan Nganro, Sophian Marthabaya, dan dua hakim ad hoc 
sebagai anggota. Putusan itu membatalkan putusan kasasi yang menjatuhkan vonis 15 tahun dan denda 
Rp50 juta serta membayar uang pengganti Rp369 miliar kepada Sudjiono. Sudjiono Timan telah diputuskan 
bersalah karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Utama BPUI dengan cara memberikan 
pinjaman kepada Festival Company Inc. sebesar 67 juta dollar AS, Penta Investment Ltd. sebesar 19 juta dollar 
AS, KAFL sebesar 34 juta dollar AS, dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp 98,7 miliar sehingga negara 
mengalami kerugian keuangan sekitar Rp120 miliar dan 98,7 juta dollar AS.

552 Dengan maksud bercanda, saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR calon hakim agung M. 
Daming Sanusi (hakim karier) mengatakan bahwa dalam kasus perkosaan antara pelaku dengan korban “saling 
menikmati.” Kata-kata Daming menjadi kecaman publik dan tuntutan pemberhentian yang bersangkutan 
kepada Mahkamah Agung. sebagai seorang hakim yang merupakan figur sentral dalam peradilan seharusnya 
Daming berkewajiban menunjukkan sikap yang memelihara integritas, kecerdasan moral, maupun perilaku, 
baik dalam menjalankan tugas yudisial maupun dalam keseharian. Meskipun dengan alasan ‘candaan’, 
ucapan ini menjadikan kepercayaan publik, terutama korban pemerkosaan, terhadap pengadilan terkikis 
dan akhirnya menambah deretan panjang ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan. Tindakan Daming 
dianggap sebagai pelanggaran kode etik sebagaimana termuat dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah 
Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik 
dan Pedoman Perilaku Hakim. Disebutkan dalam Angka 3.1 (1) “Hakim wajib menghindari tindakan tercela”, 
selain itu disebutkan juga dalam Angka 7.1 bahwa “Hakim harus menjaga kewibaan serta martabat lembaga 
peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.” Pada akhirnya, DPR tidak meloloskan yang 
bersangkutan sebagai hakim agung.

553 Dalam kasus ini, Mahkamah Agung mengakui mundurnya Hakim Agung Yamani, selain karena alasan 
sakit juga ada alasan lain, yakni lalai dalam menuliskan vonis untuk gembong narkoba Hengky Gunawan. 
Tim pemeriksa MA telah melakukan pemeriksaan terhadap majelis atas nama Hengky Gunawan. Ditemu-
kan adanya tulisan tangan dari hakim agung Ahmad Yamani yang menuliskan hukuman pidana penjara 12 
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Mahkamah Agung dalam kasus Susno Duadji juga menimbulkan pole-
mik.554 Dalam perkara putusan kasus Blackberry dan minuman keras, 
majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Muda Pidana Djoko Sarwoko 
telah diperiksa oleh KY.555

Yang memprihatinkan adalah tercorengnya wibawa pengadil-
an akibat terungkapnya keterlibatan hakim dan aparatur pengadilan 
dalam kasus korupsi. Dapat disebut antara lain kasus Faozatulo Zen-

tahun. Dan kedua hakim lainnya tidak setuju pidana 12 tahun melainkan 15 tahun. Atas kelalaian tersebut, 
MA meminta Yamani mengundurkan diri secara kesatria agar semua kasus yang ditangani dapat ditarik. 
Henky adalah pemilik pabrik ekstasi di Surabaya yang telah divonis Pengadilan Negeri Surabaya 17 tahun 
penjara. Atas putusan tersebut, Hengky mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya me-
nambah hukumannya menjadi 18 tahun penjara. Produsen narkoba ini kembali berupaya ke MA dengan 
mengajukan kasasi, namun putusan peradilan tertinggi memutus hukuman mati kepadanya. Mendapatkan 
putusan mati ini, Hengky mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) dan oleh majelis 
hakim PK Hakim Agung Imron Anwari, Hakim Nyak Pha dan Ahmad Yamani, hukuman Hengky dipangkas 
menjadi 15 tahun penjara.

554 Kekisruhan seputar eksekusi Komjen Pol. Purn. Susno Duadji membuat dunia hukum Indonesia 
tercoreng. Susno adalah terpidana kasus korupsi dana pengamanan pemilihan gubernur Jawa Barat 2008 
dan perkara gratifikasi PT Salman Arowana Lestari. Publik menilai hukum harus ditegakkan kepada siapa 
pun (equality before the law). Kasus eksekusi Susno harus segera dituntaskan sebelum memperburuk citra 
penegakan hukum Indonesia. Lambannya kejaksaan mengeksekusi Susno bukan lantaran tidak kooperatif. 
Tetapi disebabkan karena masalah substansi dalam isi amar putusan. Dalam petikannya tertulis 6 miliar. 
Tapi dalam putusan 500 juta.

555 Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko ditengarai melakukan putusan bermasalah saat membebaskan 
kasus penipuan dan penggelapan reekspor 30 kontainer BlackBerry (BB) dan minuman keras milik pengusaha 
Jonny Abbas. KY segera memeriksa Djoko. Djoko adalah pimpinan majelis hakim pada sidang peninjauan 
kembali (PK) kasus tersebut. Dua hakim anggota adalah Achmad Yamanie dan Ayyub Saleh. Yamanie lebih 
dahulu dipecat karena kasus pemalsuan vonis gembong narkoba Hanky Gunawan. Kasus itu berawal dari 
ditahannya 30 kontainer berisi BlackBerry dan minuman keras oleh Bea Cukai Tanjung Priok. Pemiliknya 
adalah pengusaha Jonny Abbas. Namun sidang yang dipimpin Djoko akhirnya membebaskan Jonny  dari 
tuduhan penipuan dan penggelapan. Padahal di tingkat kasasi Jonny divonis bersalah. Kabar yang beredar 
mengatakan kalau ada yang tidak beres pada proses PK. Ada dugaan para hakim menerima sejumlah dana 
untuk membebaskan terdakwa. Dalam persidangan tersebut hakim Ayyub Saleh berbeda pendapat tentang 
vonis bebas itu. Bukan itu saja. Sempat beredar kabar bahwa ada sokongan wakil rakyat di Senayan kepada 
Jonny Abbas. Djoko pensiun dari jabatan sebagai Hakim Agung pada 21 Desember 2012.
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drato,556 Harini Wijoso,557 Herman Allositandi,558 Jimmy Lumanu,559 Ib-
rahim,560 Mustadi Asnun,561 dan Syarifuddin Umar.562 Juga kasus Heru 

556 Faozatulo Zendrato; Hakim tinggi dan mantan Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Mahkamah Agung. 
Ditangkap tim gabungan Pemberantasan TP Korupsi pada tahun 2001. Terjerat skandal kasus suap Rp. 550 
juta dari PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dalam pengurusan dua perkara kasasi di MA. Proses 
Hukum yang bersangkutan diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2002 dengan 
tuntutan empat tahun penjara di mana kemudian divonis satu tahun penjara.

557 Harini sebenarnya merupakan bekas hakim. Pengacara dari Probosutedjo. Ditangkap oleh KPK bersama 
lima pegawai MA pada tanggal 30 September 2005. Terjerat skandal suap terhadap Majelis hakim kasasi 
dalam menangani kasus Probosutedjo. Proses Hukum yang bersangkutan diproses di pengadilan Tipikor 
pada tanggal 21 Juni 2006 dengan tuntutan delapan tahun penjara di mana kemudian divonis empat tahun 
penjara (30 Juni 2006).

558 Allositandi ketika menjadi Hakim PN Jakarta Selatan diduga melakukan praktik pemerasan Rp 200 
juta kepada Kepala Analis Unit Manajemen Risiko (UMR) PT Jamsostek Walter Singgalingging agar tidak 
dijadikan tersangka dalam kasus korupsi Jamsostek. Ditangkap oleh Penyidik Tim Pemeberantasan Tindak 
Pidana Korupsi pada tanggal 9 januari 2006. Proses hukum yang bersangkutan diproses di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan pada tanggal 6 Juni 2006 dituntut lima tahun penjara di mana kemudian divonis empat tahun 
enam bulan penjara pada tanggal 26 Juni 2006. Tingkat banding divonis empat tahun enam bulan penjara 
pada tanggal 23 Agustus 2006 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kasasi MA memvonis empat tahun enam 
bulan penjara 27 September 2006.

559 Lumanu adalah Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ditangkap pada tanggal 3 Januari 2006 
saat memeras Walter Singalinging dengan meminta uang Rp.200 juta agar tidak menjadi tersangka. Terjerat 
kasus pemerasan terhadap Kepala Analisis Unit Manajemen Resiko Jamsostek Walter Singalinging agar tidak 
dijadikan tersangka dalam kasus Jamsostek. Proses hukum yang bersangkutan diproses di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan pada tanggal 6 Juni 2006 dituntut 4 tahun penjara di mana kemudian divonis 4 tahun  penjara 
pada tanggal 26 Juni 2006. Tingkat banding divonis 4 tahun pada tanggal 11 September 2006 di Pengadilan 
Tinggi DKI Jakarta, Kasasi MA memvonis 4 tahun penjara 27 September 2006.

560 Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) ditangkap oleh KPK karena menerima suap. 
Ibrahim ditangkap pada tanggal 30 Maret 2010 ketika menerima uang suap Rp 300 juta dari pengacara Adner 
Sinaga yang sedang menangani perkara tanah pengusaha DL Sitorus yang berlokasi di daerah Cengkareng. 
Tanah itu dalam status sengketa dengan Pemprov DKI Jakarta. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 
200 juta pada 2 Agustus 2010. Namun kemudian oleh Mahkamah Agung (MA) hukuman Hakim Ibrahim 
dikurangi menjadi 3 tahun dan denda Rp 150 juta pada Maret 2011.

561 Asnun dituduh menerima suap US$ 40.000 ketika menangani kasus mafia pajak Gayus Tambunan 
ketika menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Tanggerang pada tahun 2010. Dia divonis 2 tahun penjara oleh 
PN Jakarta Timur.

562 Hakim Syarifuddin Umar dan seorang kurator atau orang yang ditugaskan mengurus dan membe-
reskan harta perusahaan yang dipailitkan yakni kurator dari PT Sky Camping Indonesia, Puguh Wirayana 
yang tertangkap tangan oleh KPK. KPK menyita uang suap Rp 250 juta dan puluhan ribu dollar dari skandal 
terkait kasus tersebut. Ditangkap KPK di rumah dinas di Sunter Agung, Tanjung Priok. KPK berhasil menyita 
uang tunai Rp 392 juta, US$ 116.128, dan Sin$ 245 ribu. Uang itu diduga untuk suap kasus penyitaan aset 
perusahaan garmen PT SCI, 3 Juni 2011. Ia telah dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta, 28 Februari 
2012. Sebelum terjerat suap kasus kepailitan, Syarifuddin Umar juga sempat membuat putusan yang dinilai 
sejumlah pihak kontroversial, saat menjadi ketua majelis hakim dalam kasus korupsi dana bagi hasil PBB 
dan BPHTB Bengkulu, senilai 21, 3 milyar rupiah. Syarifudin memutus bebas terdakwa Agusrin M Najamudin, 
Gubernur Bengkulu non aktif yang juga politisi Partai Demokrat, dari semua tuntutan baik primer maupun 
sekunder, pada  24 Mei  lalu. Padahal dalam sidang sebelumnya, terdakwa dituntut hukuman 4 setengah 
tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsider 6 bulan penjara, oleh jaksa penuntut umum. Putusan 
ini mengundang reaksi keras dari sejumlah aktivis dan lembaga anti-korupsi.
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Kusbandono,563 Kartini Marpaung,564 Imas Dianasari,565 dan Setyabudi 
Tejacahyono.566 Kemudian, saat Ketua Mahkamah Konstitusi tertang-
kap tangan dengan tuduhan menerima suap terkait perkara pilkada 
Kabupaten Gunung Mas, dunia hukum Indonesia seakan-akan me-
lengkapi dirinya dengan kehinaan.

Tulisan ini ingin membahas rekrutmen hakim, dalam hal ini adalah 
hakim agung, dengan asumsi utama bahwa faktor ini adalah salah satu 
indikator dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merde-
ka. Menurut UUD 1945 Ayat (1) sesudah amendemen ketiga berbunyi: 
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 
Sementara itu, faktor politik ada di atas dan di samping hakim.567

Kedudukan pengadilan (baik di lingkungan peradilan umum, per-
adilan tata usaha negara, maupun peradilan agama), dalam sebuah 
sistem peradilan terpadu (integrated judiciary system) merupakan “pu-
sat” proses peradilan. Hakim sebagai pilar utama mempunyai peran 

563 Merupakan hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor Pontianak. Ditangkap petugas KPK di halaman 
Pengadilan Negeri Semarang dengan barang bukti Rp 150 juta dari Sri Dartuti, yang juga adik Ketua DPRD 
Grobogan nonaktif M. Yaeni 17 Agustus 2012.

564 Hakim Kartini Marpaung tertangkap KPK bersama hakim adhoc di Pengadilan Tipikor Pontianak Heru 
Kisbandono, 17 Agustus 2012. Dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 150 juta. 
Hakim adhoc nonaktif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang ini sudah dituntut 15 tahun 
penjara di Pengadilan Tipikor Semarang, 14 Maret 2013. Dia juga dituntut Jaksa pada KPK untuk membayar 
denda sebesar Rp750 juta atau subsider 5 bulan bui.

565 Hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial PN Bandung. Ditangkap KPK di Restoran Poyo 
Lengkong di kawasan Cinunuk, Bandung, dengan barang bukti Rp 352 juta dari kuasa hukum PT Onamba 
Indonesia, 30 Juni 2011. Ia divonis 6 tahun penjara pada 30 Januari 2012.

566 Mahkamah Agung mengaku sudah lama mengincar Setyabudi karena kerap diterpa isu menerima 
gratifikasi. Setyabudi ditangkap tangan menerima di ruang kerjanya di PN Bandung bersama seorang kurir 
pengusaha, Jumat pekan lalu. Dari tangan hakim ini, penyidik menyita uang Rp 150 juta. Uang ini diduga 
terkait dengan perkara yang ditangani Setyabudi, korupsi dana bantuan sosial di Pemkot Bandung yang 
menyeret nama Walikota Bandung, Dada Rosada. Dalam perkembangan terakhir, oleh Pengadilan Tipikor 
ia dijatuhi vonis 12 tahun penjara. Kuat dugaan, kasus ini melibatkan 6 orang hakim lain menurut kajian KY. 
Setyabudi meminta uang Rp 3 miliar, untuk mengamankan di tingkat PN Bandung dan PT Jabar. Di PN Ban-
dung perkara ini akan diamankan oleh Singgih Budi Prakoso. Singgih yang menentukan majelis hakim dan 
menunjuk Setyabudi sebagai Ketua Majelis Hakim itu disebut menerima uang USD 15.000. Singgih juga disebut 
menerima bagian dari Rp 500 juta yang diberikan untuk Majelis Hakim, yaitu Setyabudi, Ramlan Comel, dan 
Djodjo Djauhari, dan dirinya selaku Ketua PN Bandung. Sementara di tingkat banding, pengamanan perkara 
ini diurus oleh Sareh Wiyono. Sareh mengarahkan Plt. PT Jabar CH Kristi Purnamiwulan dalam menentukan 
majelis hakim. Majelis hakim tersebut akan menguatkan putusan PN Bandung di tingkat banding. Untuk 
hal itu, Sareh meminta Rp 1,5 miliar kepada Dada melalui Setyabudi yang disampaikan kepada Toto. Kristi 
kemudian menetapkan Majelis Hakim Banding perkara ini terdiri dari Pasti Serefina Sinaga, Fontian Munzil, 
dan Wiwik Widjiastuti. Orang dekat Dada, Toto Hutagalung kemudian berhubungan dengan Pasti selaku 
Ketua Majelis Hakim. Menurut surat dakwaan, Pasti meminta Rp 1 miliar untuk mengatur persidangan di 
tingkat banding, Rp 850 juta untuk tiga hakim, sedangkan sisanya untuk Kristi.

567 Andi Hamzah, “Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”, makalah Seminar Nasional 
Pembangunan Hukum VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 6.
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penting didalamnya. Dalam hal ini, hakim sebagai tempat terakhir bagi 
para pencari keadilan (justiciable) diharapkan mampu menghasilkan 
putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Hal ini tidaklah mudah ka-
rena dibutuhkan hakim yang mempunyai kualitas dan integritas yang 
tinggi. Untuk mendapatkan para hakim yang demikian dibutuhkan se-
buah sistem rekrutmen yang ideal.

B. INDEPENDENSI-KEMANDIRIAN

Persoalan independensi kekuasaan kehakiman merupakan per-
soalan yang dirumuskan dalam ranah politik sehingga pijakan utama 
untuk memahami adalah berangkat dari pemahaman konstitusi. Sesu-
dah itu barulah dapat dipahami dalam pemahaman menurut hukum. 
Menurut Padmo Wahjono, persyaratan teoretis yang lazim dikemuka-
kan mengenai suatu negara yang berdasar atas hukum pertama-tama 
adalah ada suatu pola auntuk menghormati dan melindungi hak-hak 
asasi. Kedua, ada suatu mekanisme kelembagaan yang demokratis. Ke-
tiga, ada suatu sistem tertib hukum. Keempat, kekuasaan kehakiman 
yang bebas.568

Menurut Oemar Seno Adji,569 suatu pengadilan yang bebas meru-
pakan suatu syarat yang “indispensable” dalam suatu negara di bawah 
“Rule of Law.”570 Selanjutnya, Seno Adji mempertanyakan “practical 
application” dari persyaratan ini dengan suatu kegelisahan mengenai 
“seseorang harus dihukum meskipun tidak ada alasan yang cukup kuat 
untuk menghukumnya karena tidak cukup bukti atau karena perbu-
atannya memang tidak merupakan suatu tindakan pidana?”571 Jimly 
Asshiddiqie mengonfirmasikan bahwa kegelisahan semacam itu tidak 
boleh terjadi karena tidak berarti bahwa hukum boleh bertindak sewe-
nang-wenang.572

568 Padmo Wahjono, “Indonesia ialah Negara yang Berdasar atas Hukum”, Pidato Pengukuhan Jabatan 
Guru Besar Fakultas Hukum UI, Jakarta, 17 November 1979, hlm. 6.

569 Lahir di Surakarta pada tahun 1915 dan meninggal dunia di Jakarta tahun 1991. Menggeluti karier seba-
gai jaksa dan dikenal sebagai guru besar hukum pidana UI, akan tetapi pada tahun 1966, Pejabat Presiden 
Soeharto menunjuk dirinya sebagai Menteri Kehakiman hingga tahun 1974. Soeharto, yang kemudian terpilih 
menjadi Presiden oleh MPR pada 1973, kemudian menunjuk Seno Adji—sosok yang bertanggung jawab dalam 
merumuskan kekuasaan kehakiman dalam debat legislasi di awal Orde Baru—menjadi Ketua Mahkamah 
Agung, yang diemabannya hingga tahun 1981. Sesudah purna tugas, Seno Adji membentuk kantor hukum.

570 Oemar Seno Adji, 1980, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm. 20.
571 Ibid., hlm. 47.
572 Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Penerbit 

BIP Gramedia, hlm. 53.
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Dalam Piagam Hak Asasi Manusia PBB, terutama Pasal 10, dise-
butkan bahwa “Everyone is entitled to full equality to a fair and public 
hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination 
of his rights and obligations and of any criminal change against him.” 
Dari ketentuan ini tampak bahwa tribunal atau pengadilan itu harus 
merdeka atau mandiri dan tidak memihak. Kata “independent” dan 
“impartial” itu sebenarnya ditujukan kepada suatu kondisi yang sama 
yakni independen tentu harus imparsial. Sebaliknya, agar imparsial, 
maka pengadilan haruslah merdeka.573 Watak semacam ini diharap-
kan “memberikan jalan bagi hakim agar dapat memberikan keputusan 
yang paling mendekati keadilan sebab sesuai dengan namanya peng-
adilan harus mampu berusaha memberikan keadilan.”574 Tentu saja 
pembicaraan ini menyangkut kebebasan institusional, “sebagai reaksi 
terhadap pengaruh dan institusi pemerintahan yang lain terutama dari 
institusi pemerintahan atau executive branch dari kekuasaan negara 
yang umumnya dijabat Raja atau Presiden atau kepala pemerintah-
an dengan nama apa pun.”575 Bagi Hans Kelsen, kebebasan institusi 
ini harus ada karena lembaga peradilan diorganisasikan secara agak 
berbeda dengan lembaga eksekutif.576 Dengan demikian, para hakim 
“ordinary independent that is, they are subject only to the laws and not 
the orders (intructions) of superior judicial or administrative organ.”577 
Dalam praktik di Amerika Serikat, watak badan pengadilan digambar-
kan sebagai “by three important characteristic: independence, decentra-
lization, and individualism.” Ketiga karakteristik ini telah menciptakan 
lembaga peradilan pada semua tingkatan baik pada peradilan di ber-
bagai negara bagian maupun tingkat federal hingga Mahkamah Agung 
sebagai badan yang bebas dari pengaruh lembaga pemerintahan yang 
lain sehingga jarang adanya gugatan atau complaint kepada lembaga 
peradilan secara institusional.578

1. Praktik pada Masa Kolonial

Perkembangan pemikiran mengenai watak independen dan im-
parsial bagi badan peradilan di Indonesia dapat dilacak dari gagasan 

573 Gunarto Suhardi, 2006, Menegakkan Kemandirian Yudisial, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya, hlm. 20.
574 Ibid.
575 Ibid., hlm. 21.
576 Hans Kelsen, 1973, General Theory of Law and State, New York, Russel & Russel, hlm. 273.
577 Ibid., hlm. 275.
578 Al Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya, hlm. 32.



SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK

348

revolusi Perancis mengenai struktur pemerintahan, yang kemudian 
memengaruhi Belanda, bahkan di seluruh daratan Eropa pada akhir 
abad ke-18. Gagasan ini lalu ditransfer ke negeri-negeri jajahan.579 
Doktrin Perancis membayangkan sebuah organisasi negara yang sa-
ngat rasional menurut “bentuk esktrem pembagian kerja, di mana 
masing-masing unit mengerjakan dan hanya melakukan satu hal sa-
ja.”580 Pemerintah, parlemen, dan pengadilan adalah penguasa absolut 
di wilayah masing-masing sehingga membentuk pemisahan struktur 
kekuasaan.

Doktrin pemisahan kekuasaan memiliki konsekuensi konseptu-
al penting bagi organisasi dan kekuasaan pengadilan. Dalam lingkup 
organisasi, sistem ini membedakan fungsi yudisial dan fungsi admi-
nistratif. Fungsi yudisial menyangkut pemeriksaan dan penyelesai-
an sengketa, sementara fungsi berikutnya menyangkut administrasi, 
personel, dan keuangan. Di Perancis, fungsi administratif dikehendaki 
untuk ditangani oleh pemerintah dan bukan oleh pengadilan. Untuk 
menjamin independensi pengadilan, rutinitas kerja menghendaki agar 
pemerintah (Departemen Kehakiman) pada dasarya bertindak sebagai 
saluran administratif bagi permintaan-permintaan pengadilan. Kenda-
ti demikian, sistem ini tidak membolehkan kekuasaan yudisial mengis-
ntruksikan departemen untuk mewujudkan fungsi administratif, tetapi 
hanya merekomendasikan. Oleh sebab itu, Perancis, Belanda, dan juga 
negara yang memperoleh pengaruh sistem ini, kemudian menciptakan 
pembagian kerja bahkan dalam ranah pengadilan. Di samping badan 
yudisial, ada unit di eksekutif yang melaksanakan fungsi administratif 
semata-mata untuk “melaksanakan rekomendasi” pengadilan dan bu-
kan pengadilan yang memerintakan eksekutif tersebut.

Tentu saja sistem tersebut memperoleh tempat yang tidak bagus 
dalam masa kolonial di Indonesia. Sebelum abad ke-19, tidak ada kon-
sep bernegara mengenai fungsi pengadilan dan fungsi pemerintahan 
lainnya. Tidak ada spesialisasi fungsi, sebab para hakim juga anggo-
ta “Raad van Indie”581 yang turut memerintah dan akibatnya, mudah 

579 J. Ball, 1982, Indonesia Legal History 1602-1848, Chicago, The University of Chicago Press, hlm. 31. Dalam 
buku ini antara lain diuraikan suatu laporan yang disusun oleh D. van Hogendorp (1799) merekemonedasikan 
untuk reformasi organisasi kekuasaan kehakiman di Hindia Belanda yang berpuncak pada Mahkamah Agung 
dan bebas dari pengaruh pemerintah.

580 Lihat Martin Shapiro, 1997, Courts: A Comparative and Political Analysis, Chicago, The University of Chicago 
Press, hlm. 31.

581 Badan ini sering disebut Dewan Hindia, semacam dewan penasihat Gubernur Jenderal untuk urusan 
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mendekatkan diri dengan kepentingan eksekutif. Kenyataan ini mudah 
dicela, termasuk dari kalangan internal Belanda sendiri sebagaimana 
terkonfirmasi dalam Laporan Nederburg (1803).582 Para hakim sering 
mengandalkan otoritas rangkap politik dan yudisial mereka untuk 
memperturutkan dorongan-dorongan mereka sendiri yang menimbul-
kan sikap abai yang parah. Sering dijumpai di antara mereka orang de-
ngan kemampuan administratif pengadilan seadanya sehingga mem-
belokkan prosedur-prosedur penting dalam pemeriksaan perkara dan 
menjadi sulit untuk diperbaiki di tingkat banding oleh hakim yang pa-
ling cakap sekalipun. Para hakim agung Hooggerechtshof di masa kolo-
nial dicap sebagai hakim yang bodoh dan cuma mendatangkan sedikit 
kepercayaan sehingga semua pembaruan hanya akan berakhir sia-sia, 
kecuali apabila dibentuk pengadilan yang sama sekali baru. 

Campur tangan langsung Gubernur Jenderal dalam urusan peng-
adilan berlangsung tak terkendali. Padahal larangan intervensi peme-
rintah terhadap pengadilan telah ditetapkan sejak 1650. Pemerintah 
wajib melaksanakan putusan Raad van Justitie Batavia dan dilarang 
memberikan amnesti kepada narapidana kecuali untuk tindak pidana 
yang diancam dengan pidana mati. Pemerintah juga dilarang meng-
halang-halangi jaksa dalam melaksanakan fungsinya. Akan tetapi, 20 
tahun kemudian, pemerintah mulai mendorong pengadilan untuk 
memberikan laporan kepada Pemerintah. Intervensi itu pertama kali 
berlangsung dalam tahun 1699 dan atas dasar peraturan 1650 tersebut, 
para hakim mencoba untuk melawannya. Tetapi akhirnya, pengadilan 
tidak bisa memberikan prioritas kepatuhannya sendiri, apakah kepada 

pribumi dan pemerintahan, yang pertama kali dibentuk pada tahun 1609 dan berlanjut hingga tahun 1942. 
Sekitar abad ke-17 hingga dibubarkannya VOC, Dewan Hindia selalu mendapatkan tugas-tugas pemerin-
tahan dan hukum. Di masa Perancis, setelah bangkrutnya VOC (1799), kedudukan Dewan Hindia menjadi 
kurang nyata. Gubernur jenderal kemudian berada langsung di bawah dinas negara (pertama di Republik 
Batavia, kemudian di Kerajaan Belanda) dan diberi kuasa untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Setelah 
pendirian Kerajaan Belanda Bersatu, kekuasaan Dewan Hindia dibatasi. Dari tahun 1818, hampir semua 
kekuasaan eksekutif dan yudikatifnya hilang selain hanya sebagai badan penasihat independen gubernur 
jenderal. Setelah reformasi pemerintahan pada tahun 1836, nama Dewan Hindia berubah menjadi Dewan 
Hindia-Belanda (Raad van Nederlandsch-Indië). Kemudian, pada tahun 1918, Volksraad maju membatasi keku-
asaan yudikatif Dewan Hindia. Sejak tahun 1926, putra asli Indonesia terpilih juga ke Dewan Hindia. Setelah 
serbuan Kekaisaran Jepang di Hindia-Belanda pada bulan Februari dan Maret 1942, Dewan Hindia berhenti 
berfungsi; setelah kekalahan Jepang dan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Dewan Hindia dibubarkan.

582 Laporan ini disusun oleh sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 1802. Laporan ini diselesaikan pada 
tahun 1803 akan tetapi baru dipublikasikan pada 1804. Di dalam laporan ini termuat rancangan Konstitusi 
Hindia Belanda dan rancangan peraturan Mahkamah Agung. Komisi ini dipimpin oleh J. Mermaan, akan 
tetapi ada dua anggota yang menonjol, yaitu S.C. Nederburgh yang konservatif dan D. van Hofendorp. Po-
sisi Nederburg demikian menonjol hingga publikasi resmi komisi ini pun disebut sesuai dengan namanya. 
Lihat: J. Ball, Loc. cit.
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perintah eksekutif atau peraturan yudisial, sehingga mereka menyerah 
dan kemudian mengabaikan peraturan tahun 1650 tersebut.583 

Sebuah peraturan 9 Februari 1798 meniupkan semangat reforma-
si pengadilan, yang melarang semua bentuk intervensi eksekutif atas 
proses peradilan. Rangkap jabatan dilarang dan hakim kemudian me-
milih menjadi aparat pemerintah. Akibatnya, sejak itu pengadilan ke-
kurangan personel dan bahkan Hoge Raad van Justitie hanya memiliki 
dua staf saja yang memiliki kecakapan di bidang hukum. Peraturan 
itu kemudian dikritik karena mengingat kondisi negara jajahan yang 
masih kekurangan personel yang memiliki keterampilan dalam bidang 
hukum, usaha reformasi itu tidak akan berjalan sebagaiman mestinya. 

Namun pada tahun 1854 diterbitkan paket reformasi peradilan 
melalui Reglement op het beleid van Regeering en het Justitiewezen in 
de Aziatische van de Bataafsche Republiek en van Handel op in dezelve 
Bezittingen—yang biasa dikenal sebagai RR. Kemudian RR diterbitkan 
kembali pada 1806, 1815, dan 1818. Dalam paket reformasi ini Mahka-
mah Agung adalah lembaga negara yang penting sekalipun tidak begitu 
independen. Peraturan-peraturan ini menekankan otonomi pengadil-
an yang antara lain mencakup larangan umum bagi pemerintah untuk 
melakukan intervensi dan larangan untuk memberikan pengampunan. 
Namun birokrasi colonial kemudian berperan besar dalam melaksana-
kan ketentuan-ketentuan tersebut dan sejak 1830, ketentuan-ketentu-
an itu nyaris lumpuh. 

Gubernur Jenderal Deandels (1808-1811), yang mempunyai la-
tar belakang sarjana hukum, bersedia untuk membenahi kedudukan 
Mahkamah Agung, memberikan gaji yang layak bagi para hakim, serta 
melarang para hakim untuk terlibat dalam bisnis. Tetapi kebijakan ha-
nya mencakup hal itu dan tidak mencakup keseluruhan paket kebijak-
an reformasi hukum, mengingat Deandels menempatkan Mahkamah 
Agung tetap di bawah kendalinya. Bahkan Deandels tampaknya senga-
ja untuk menempatkan dirinya di puncak kekuasaan negara dan gemar 
menebitkan keputusan pemerintah untuk menekan pengadilan. Dean-
dels mengizinkan Mahkamah Agung menggugat peraturan pemerin-
tah kepada Raja, akan tetapi tetap harus mematuhi peraturan tersebut. 

Tradisi Deandels diteruskan hingga semua Gubernur Jenderal 

583  J. Ball, Ibid.
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periode berikutnya dan sejak diberlakukan Sistem Tanam Paksa584, 
keinginan untuk melakukan reformasi pengadilan benar-benar telah 
lenyap. Sejak 1830 dan terus berlangsung hingga tahun 1846, Ketua 
Mahkamah Agung juga merangkap sebagai anggota Raad van Indie. 
Dengan demikian, sekurang-kurangnya hingga paruh pertama abad 
ke-19, birokrasi benar-benar mengendalikan pengadilan.

Hanya sejak Konstitusi Belanda 1848 ditetapkan, maka usaha un-
tuk melaksanakan doktrin pemisahan kekuasaan pelan-pelan mulai 
dirintis kembali lewat pembentukan Konstitusi Hindia Belanda 1854. 
Kedudukan Mahkamah Agung menjadi independen dan dibentuk Ke-
menterian Kehakiman (1869) untuk mengelola administrasi pengadil-
an. Fungsi Mahkamah Agung menjadi semakin penting sejak pember-
lakukan kodifikasi Napoleon di Hindia Belanda. Sebagai pengadilan 
kasasi, Mahkamah Agung harus memastikan keseragaman penerapan 
kitab-kitab hukum itu. Akibatnya, sejak akhir abad ke-19 beban Mah-
kamah Agung membengkak dan semakin tidak bisa mengelola tung-
gakan perkara. Kondisi ini berbeda dengan tahun 1848, di mana de-
ngan kedudukan yang sama Mahkamah Agung sedikit sekali beban 
kerjanya mengingat tidak ada peraturan perundang-undangan yang 
harus ditegakkan. Antara tahun 1850-1867, perkara kasasi membeng-
kak dari 2.900 menjadi 7.281 perkara. Bahkan pada tahun 1880, jumlah 
perkara pidana telah mencapai lebih dari 10 ribu perkara, sementara 
tunggakan perkara menumpuk sebanyak 2.000 perkara dan di antara 
9 hakim agung yang tersedia, 6 orang tidak aktif karena sakit. Tampak 
bahwa keberhasilan menempatkan independensi Mahkamah Agung 

584 Sistem Tanam Paksa merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van 
den Bosch  pada tahun  1830  yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk 
ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada 
pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah 
kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-
kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Pada praktiknya peraturan itu dapat dikatakan tidak 
berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan 
kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik cultuurstelstel pun tetap dikenakan 
pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. 
Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini 
jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan 
negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu 
pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan 
kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman 
keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda pada1835 hingga 1940. Akibat sistem yang memakmurkan dan 
menyejahterakan negeri Belanda ini,  Van den  Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar  Graaf  oleh raja 
Belanda, pada 25 Desember 1839. Cultuurstelsel kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan 
dikeluarkannya UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870, yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah 
penjajahan Indonesia.
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justru diikuti dengan jatuhnya korban di antara personel pengadilan 
itu sendiri. Tetapi dalam masa ini, Mahkamah Agung menjadi cabang 
kekuasaan yang berwibawa. Bahkan hingga abad ke-20, independensi 
Mahkamah Agung Hindia Belanda tidak tergoyahkan.

2. Demokrasi Parlementer dan Politisasi Pengadilan (1950-1959)

Pasca proklamasi kemerdekaan, relasi pemerintah dan pengadilan 
adalah relasi yang penuh gejolak. Di zaman kolonial, para hakim di-
pandang sebagai abdi negara yang setia dan mereka sering berhadapan 
dengan para aktivis kemerdekaan. Memasuki tahun 1942, para hakim 
adalah minoritas dalam komposisi Landraad saat mengadili para akti-
vis politik. Dari 60 orang hakim di tahun itu, sebanyak 23 orang adalah 
lulusan universitas, sementara lainnya adalah lulus Rechtsschool, seko-
lah pribumi produk politik etis. 

Saat Jepang menancapkan pengaruh kekuasaannya di Indonesia, 
seluruh hakim tidak ada yang mengundurkan diri. Hanya 2 orang di 
antara 23 hakim lulusan universitas yang tidak tercatat dalam arsip Je-
pang sebagai “orang terkemuka di Indonesia.”585 Jepang sendiri berha-
sil meyakinkan kalangan aktivis yang anti pengadilan dengan kalangan 
yang kompromistis terhadap sistem peradilan kolonial.

Beberapa hakim juga mulai menggeser pandangan politiknya di 
masa Jepang ini. Misalnya, Kusumah Atmadja, yang tidak memiliki 
pandangan sosial politik mengemuka, tiba-tiba tercatat sebagai komite 
politik di masa awal perang, seperti Panitia Adat dan Tata Negara (De-
wan Sinyo) pada 1944-1945. Atmadja tampil bersama-sama dengan ak-
tivis kemerdekaan seperti Soekarno dan Hatta. Bersama Djuanda dan 
Enokh, Kusumah Atmadja membentuk partai politik di Jawa Barat yang 
mendukung republik, yaitu Pagoejoeban Pasundan.

Sesudah proklamasi, Kusumah Atmadja menjadi Ketua Mahka-
mah Agung, akan tetapi hakim agung lain diangkat belakangan. Pada 
akhir tahun 1946, Noto Soebagio diangkat menjadi Wakil Ketua Mah-
kamah Agung, menyusul pengangkatan Tirtaatmadja sebagai hakim 
agung. Tidak ada catatan aktivitas penanangan perkara dalam periode 
tersebut, kecuali keterlibatan Atmadja dan para hakim agung dalam 
kepanitiaan tertentu yang dibentuk oleh pemerintah.586

Perkara pertama yang ditangani oleh Mahkamah Agung adalah 

585 Sebastian Pompe, Op. cit., hlm. 67.
586 Ibid., hlm. 68.



BAB 13  REKRUTMEN HAKIM: KEKUASAAN DAN POLITISASI

353

perkara Soedarsono (1946), suatu perkara yang timbul dari perkara 
kudeta atas kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Syahrir.587 Kudeta 
itu gagal dan para pelakunya diadili. Beberapa terdakwa memiliki ke-
dekatan dengan Soekarno dan sang proklamator tampaknya berusaha 
menekan agar pengadilan bersikap lunak dalam perkara itu. Atmadja 
menentang upaya itu dan mengancam akan mengundurkan diri jika 
Soekarno melanjutkan manuvernya.

Di masa awal demokrasi parlementer, status pengadilan menjadi 
perdebatan politik. Pada tahun 1951, Ketua Mahkamah Agung, Ku-
sumah Atmadja dalam sebuah jamuan resmi kenegaraan tidak diberi 
tempat duduk yang sederajat dengan Presiden. Kusumah Atmadja ke-
mudian menunjukkan kemarahan, sesuatu yang kemudian membuat 
Presiden Soekarno gundah.

Berbeda dengan pendahulunya, Wirjono Prodjodikoro yang men-
jadi Ketua Mahkamah Agung (1952-1966), tidak serta menunjukkan ke-
tidaksukaan terhadap tata cara upacara yang terkesan mengesamping-
kan posisinya. Pada tahun 1959, saat mengikuti Soekarno mengadakan 
kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat, ia diperlakukan sama de-
ngan anggota Parlemen. Sementara, Ketua Mahkamah Agung Amerika 
Serikat Earl Warren, duduk sejajar dengan Presiden Eisenhower dan 
Presiden Soekarno. Demikian pula kejadian tahun 1959, saat Mahka-
mah Agung sedang tahap memeriksa Menteri Luar Negeri Roeslan Ab-
dulgani,588 Presiden Soekarno mengundang, baik Wirjono maupun Ab-
dulgani dalam sebuah kesempatan sarapan pagi bersama. Kejadian ini 
dirasakan penghinaan pengadilan dan intervensi eksekutif terhadap 
kekuasaan kehakiman.

Pada tahun 1956—bersamaan dengan era penyusunan konstitusi 
baru—kalangan hakim mulai melobi DPR untuk memperbaiki peng-
adilan di Indonesia. Lobi ini dilakukan lewat organisasi hakim, yaitu 
Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) yang didukung oleh Ketua Mahkamah 
Agung Wirjono Prodjodikoro. Sejumlah gagasan mengemuka seperti 
tuntutan pemisahan administrasi pengadilan dari Kementerian Ke-

587 Ketentuan UUD 1945 secara resmi menganut sistem presidensial. Akan tetapi, untuk kepentingan 
diplomasi internasional dan menghapuskan kesan kolaborator Jepang, pada 14 November 1945 dikeluarkan 
Maklumat No. X (baca: eks) yang menegaskan pertanggungjawaban pemerintah kepada parlemen waktu 
itu, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sehingga tanpa perubahan konstitusi, Indonesia menganut 
sistem parlementer.

588 Pada waktu itu berlaku ketentuan UUD Sementara yang memperkenalkan lembaga forum prevelligiat-
um, di mana pejabat negara yang melakukan tindak pidana diperiksa untuk tingkat pertama dan terakhir 
di Mahkamah Agung.
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hakiman dan pengujian konstitusional (constitutional review). Usulan 
itu didukung DPR akan tetapi ditentang oleh pemerintah. Pada tahun 
1956-1957, terdapat dukungan bagi DPR untuk memasukkan penguji-
an konstitusional dalam konstitusi.589 Sayangnya, sebelum diputuskan, 
Soekarno mengambilalih kendali politik dengan membubarkan DPR 
dan Konstituante dan meresmikan kembali berlakunya UUD 1945 me-
lalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Bahkan sejak pernyataan negara dalam keadaan darurat dan ke-
mudian memungkinkan tentara mengendalikan negara, para hakim 
dalam tahun 1957 sering mendapatkan tekanan politik secara lang-
sung. Ini secara khusus melibatkan tekanan militer ketika tentara ber-
usaha menempatkan para perwira di pengadilan. Semua Wakil Ketua 
Pengadilan dijabat oleh perwira militer. Kementerian Kehakiman, yang 
selama ini menangani administrasi pengadilan, juga dikendalikan oleh 
Kementerian Pertahanan.

3. Demokrasi Terpimpin dan Kooptasi Politik Pengadilan (1959-
1966)

Sistem demokrasi terpimpin menghasilkan konfigurasi peme-
rintahan yang menempatkan Soekarno sebagai pengendali eksekutif 
penuh. Di hadapan MPRS Soekarno menyerukan pembekuan doktrin 
pemisahan kekuasaan sembari memberi status Menteri kepada Ketua 
Mahkamah Agung (1960). Konfigurasi ini dikukuhkan dalam UU No. 
19/1964 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 13/1965 tentang 
Mahkamah Agung. Di samping mengizinkan Presiden “turun tangan” 
dalam proses peradilan, legislasi itu juga mendudukkan hakim sebagai 
“alat revolusi.”590

Pada tahun 1960, Mahkamah Agung memutus bersalah terhadap 
Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo karena korupsi, yang berarti 
menentang keinginan Presiden agar yang bersangkutan dibebaskan. 
Sebaliknya, dalam perkara Sosro, di mana Presiden menghendaki yang 
bersangkutan dipidana, pengadilan justru membebaskannya. Akibat-
nya pengadilan semakin mendapatkan serangan politik.

Dalam tahun yang sama, Mahkamah Agung dihadapkan kepada 
permintaan fatwa hukum dari Presiden Soekarno. Presiden mengi-

589 Adnan Buyung Nasution, 2008, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Jakarta, Penerbit Pustaka 
Sinar Harapan, hlm. 233-234.

590 Lihat Penjelasan UU No. 13/1965.
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nginkan pertimbangan dalam rangka membubarkan Masyumi dan 
PSI. Ketua Mahkamah Agung, yang mengetahui kemelut di antara para 
hakim agung, hanya mengatakan bahwa pembubaran bisa dibenarkan 
berdasarkan undang-undang keadaan bahaya. Presiden Soekarno ke-
mudian dalam sebuah pidato peringatan kemerdekaan menegaskan 
bahwa Mahkamah Agung telah mengizinkan untuk menyingkirkan 
semua peraturan termasuk undang-undang dasar. Sekalipun tidak de-
mikian faktanya, akan tetapi Mahkamah Agung sama sekali bungkam 
atas tindakan Presiden. Pada tahun 1961, Menteri Kehakiman Astrawi-
nata dalam sebuah acara reuni Ikahi di Tretes, Malang, menyampaikan 
pidato berjudul “Peradilan Terpimpin”, pertanda pengadilan menyo-
kong penuh Demokrasi Terpimpin.

Pada Maret 1964, toga disingkirkan sebagai atribut resmi hakim 
dan sebagai gantinya mereka dipaksa untuk mengenakan seragam 
model militer yang juga dipakai oleh para pegawai negeri.591 Di tahun 
yang sama, pada September, Presiden Soekarno menyeru para hakim 
agar “melaksanakan kewajiban mereka sebagai hakim rakyat dan ha-
kim revolusi.”592 Pada 11 Desember 1964, Soekarno mengingatkan para 
hakim akan berakhirnya doktrin pemisahan kekuasaan.593

Insiden campur tangan Pemerintah dalam manajemen personalia 
pengadilan semakin sering terjadi, walaupun tidak begitu massif seper-
ti dalam tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Kehakiman melaku-
kan mutasi para hakim tanpa mengindahkan Mahkamah Agung. Ketua 
Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro memerintahkan agar para 
hakim dalam menjatuhkan pidana “terlebih dahulu bermusyawarah 
dengan jaksa untuk menghindari disparitas putusan.”594

4. Orde Baru dan Kekuasaan Kehakiman (1966-1998)

Para hakim dengan cepat menanggapi perubahan-perubahan po-
litik dan ideologi menyusul kudeta gagal 1965 dan kejadian berikutnya 
yang menghancurkan kemanusiaan. Sembari mengesampingkan pe-
ngaruh Soekarno, mereka membalas tindakan demokrasi terpimpin 
dengan mendukung secara gigih Orde Baru dan mengutuk Orde Lama. 
Para hakim membuang seragam bergaya militer dan mengenakan 

591 Lihat Maklumat Menteri Kehakiman J.S.4/4/14 tanggal 6 Maret 1964.
592 Sebastian Pompe, Op. cit., hlm. 95.
593 Ibid., hlm. 96.
594 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964.
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kembali toga yang tampak khitmad. 
Hampir serentak, pemuka-pemuka Ikahi di pusat dan daerah me-

rumuskan asas-asas negara hukum dan menekankan kepada kekua-
saan badan kehakiman, keadilan procedural, dan legalitas. Sepanjang 
1966-1967, iklim politik tampak mendukung usaha itu, sebagian kare-
na kecaman terhadap praktik penyalahgunaan wewenang pada rezim 
sebelumnya. Pada akhir November 1966, dalam konferensi para ketua 
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang diselenggarakan oleh 
Mahkamah Agung, telah diambil prakasa untuk mengeluarkan reko-
mendasi-rekomendasi mengenai apa yang perlu diatur di dalam UU 
Kekuasaan Kehakiman yang baru. Di antara rekomendasi itu adalah 
semangat untuk mengelola organisasi peradilan sepenuhnya di ba-
wah Mahkamah Agung dan terpisah dari Kementerian Kehakiman, di 
samping wewenang untuk pengujian UU terhadap UUD. Pada awal 
1967, pemerintah membentuk sebuah panitia yang terdiri dari un-
sur Kementerian Kehakiman dan Mahkamah Agung guna menyusun 
rancangan UU Kekuasaan Kehakiman baru. Tetapi panitia kemudian 
mengalami konflik, mengingat usul para hakim ditolak sebagai materi 
legislasi baru oleh Kementerian Kehakiman.

Pada permulaan tahun 1968, Menteri Kehakiman Oemar Seno Adji 
menyerahkan RUU Kekuasaan Kehakiman kepada DPR-GR, bersama-
sama dengan rancangan hukum baru mengenai Mahkamah Agung dan 
pengadilan negeri, akan tetapi hal terakhir ini tidak pernah dibahas.

Kemandirian kekuasaan kehakiman menjadi fokus perhatian da-
lam perdebatan pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang baru 
itu. Ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman 1964 dianggap sebagai gang-
guan simbolik bagi Orde Baru. Pembahasan isu ini memperuncing 
konflik argumentasi antara Ikahi dengan Kementerian Kehakiman, 
yang sama-sama berpijak kepada UUD 1945. Di luar itu, pendukung 
kemandirian kekuasaan kehakiman adalah advokat, yang saat itu ber-
jumlah kira-kira 350-400 orang di seluruh Indonesia, di mana separuh-
nya ada di Jakarta.595 Profesi advokat berkembang secara profesional 
sering dengan terjadinya perdagangan dan penanaman modal asing, 
dan saat itu, mereka aktif dalam jalur profesi dan politik dibandingkan 
masa-masa yang sama pada tahun 1950-an.596 Mereka umumnya ber-

595 Daniel S. Lev, 1990, Hukum dan Politik: Perubahan dan Kesinambungan, Jakarta, Penerbit LP3ES, hlm. 398.
596 Ibid.
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pandangan liberal dan berpegang erat kepada legalitas dan asas-asas 
negara hukum sembari menguatkan pandangan yang skeptis terhadap 
pemerintah. Bagaimanapun, dalam praktik demokrasi terpimpin, para 
advokad “merupakan kaum paria yang ada dalam genggaman pengu-
asa sistem hukum.”597

Usulan kalangan hakim agar pengadilan diberi wewenang untuk 
melakukan pengujian norma hukum juga memicu perdebatan. Ikahi 
menghendaki agar pengadilan berwenang melakukan pengujian baik 
secara formil maupun materiil terhadap UU, produk legislatif, dan ke-
putusan pemerintah. Usulan ini didukung oleh kelompok yang sama 
yang mendukung otonomi pengadilan.

Sebenarnya usulan itu bukan hal yang baru. Pada umumnya orang 
mengkaitkan historiografi pentingnya pengujian konstitusional sudah 
dirintis sebagai gagasan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada 
saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. 
Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa MA perlu 
diberi kewenangan untuk “membanding” UU. Namun ide ini ditolak 
oleh Soepomo berdasarkan dua alasan, pertama, UUD yang sedang di-
susun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak meng-
anut paham trias politika. Kedua, pada saat itu jumlah sarjana hukum 
kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal 
ini.598

Di masa kolonial, para hakim diberi status sebagai bagian birokra-
si pemerintah. Dengan posisi itu, mereka tidak pernah memberikan 
simpati terhadap aktivitas pergerakan nasional599 dan kadang-kadang 
mereka harus berhadapan langsung dengan pemuka aktivis yang di-
seret oleh pemerintah karena alasan subversif.600 Ketika pada 1930-an 

597 Ibid.
598 Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanageraan Indonesia, Op. cit., hlm. 12.
599 Pergerakan nasional merupakan bagian dari sejarah Indonesia dalam periode 1908-1942. Sebagai fe-

nomena historis, pergerakan nasional merupakan hasil dari berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, politik, 
dan budaya dengan segala interrelasinya yang bersifat kompleks dan multidimensional. Pergerakan ini 
merupakan dampak dari politik etis tahun 1920-an dan sebagai aktivitas perjuangan menentang kolonial. 
Lihat: Sartono Kartodirdjo, 1990, Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme 
hingga Nasionalisme Jilid 2, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, hlm. 228-229. Baca juga: Suhardjono 
Hardjosatoto, 1985, Sejarah Pergerakan Nasional: Suatu Analisis Ilmiah, Yogyakarta, Liberty, hlm. 113 dan Iskandar 
Zulkarnain, 2005, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, Yogyakarta, LKiS Pelangi Aksara, hlm. 4-5.

600 Pada tahun 1942, para hakim mayoritas mengendalikan Landraad, suatu badan pengadilan untuk 
kalangan pribumi, akan tetapi untuk pemeriksaan pidana menggunakan hukum Eropa. Di forum ini, untuk 
pertama kali berhadapan dengan pelaku gerakan kemerdekaan. Di antara 60 hakim yang tercatat saat itu, 
sebanyak 23 di antaranya memperoleh pendidikan tinggi di Belanda dan sisanya adalah lulusan Hooge Rech-
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dan 1940-an, pergerakan kemerdekaan semakin meluas dan tindakan 
pemerintah semakin represif,601 akan tetapi tidak ada satu pun hakim 
Indonesia yang mengundurkan diri.602 Para hakim menikmati posisi 
kooptasi birokrasi kolonial, yang kelak pasca-revolusi membuat elite 
politik menjaga jarak dengan pengadilan.603 Sebelum abad ke-19, tidak 
ada satu pun konsepsi dasar mengenai pemisahan kekuasaan kehakim-
an dan cabang kekuasaan lainnya. Ada suatu fungsi yang sedikit khusus, 
di mana hakim juga menjadi anggota dari Raad van Indie dan sebagai 
akibatnya, cenderung dekat dengan kepentingan pemerintah.604 Inter-
vensi langsung eksekutif terhadap pengadilan menjadi semakin tidak 
terkendali, di mana Gubernur Jenderal acapkali memberikan perintah 
mengenai bagaimana suatu putusan hakim harus disusun, “which de-
cision would then be read and pronounced with embarrassed faces.”605

Di dalam struktur birokrasi, Ikahi sama sekali tidak memiliki mitra, 
karena tiap-tiap departemen berusaha untuk mewaspadai adanya ke-
mungkinan pelepasan fungsi-fungsi mereka. Kepolisian dan kejaksaan 
sangat menyadari keterkaitan mereka terhadap kekuasaan kehakiman, 
akan tetapi kekuasaan yang mandiri akan menyebabkan mereka ter-
kungkung, sehingga simpati kedua badan ini diberikan kepada Kemen-
terian Kehakiman.606

Dalam sebuah pertemuan di Yogyakarta pada akhir November 

tschool yang dibentuk di Batavia (1920-an). Kalangan yang terakhir ini dianggap terampil, akan tetapi untuk 
karier tersisih dibandingkan mereka yang alumni perguruan tinggi hukum di Belanda.

601 Situasi ini menandai babak baru kemenangan kalangan reaksioner dan konservatif terhadap kalangan 
etis dan idealis dalam dinamika politik di Belanda. Menyusul krisis ekonomi dunia yang berdampak pula ke 
Belanda (Great Depression), manajemen Hindia Belanda dipertahankan sebagai tanah jajahan. Politik etis dan 
asosiasi disingkirkan. Warna kulit menjadi penentu keterpisahan antara Belanda dan pribumi, yang memicu 
gagasan dan pergerakan untuk merumuskan hubungan di antara keduanya, termasuk cita-cita kemerdekaan 
Indonesia. Gubernur Jenderal de Jonge (1931-1936) membuka politik baru Hindia Belanda dengan bersikap 
reaksioner terhadap pergerakan kemerdekaan dengan merumuskan hukum menindas mengenai larangan 
berkumpul, kontrol terhadap sekolah swasta (1932), dan agresif memanfaatkan pengadilan untuk menghu-
kum kalangan pergerakan, termasuk membubarkan partai politik garis keras seperti PNI dan Partindo. Lihat: 
Marwati Djoened Poesponegoro dan Noegroho Notosoesanto, 2008, Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman 
Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, hlm. 64-68.

602 Pada waktu itu, Gubernur Jenderal mempunyai wewenang ekstrayudisial untuk mengasingkan pelaku 
tindak pidana politik. Akan tetapi, hakim senior seperti Asikin Kusumaatmadja, yang menentang kebijakan 
itu dalam disertasi tahun 1922, sama sekali tidak mengajukan protes. Dalam disertasinya tersebut, Kusumah 
Atmadja (kelak Ketua MA pertama pasca-kemerdekaan), sembari mengecam mekanisme itu, mengusulkan 
agar sistem itu dihapuskan karena akan membelenggu dan bersifat despotik.

603 Ungkapan ini merupakan pendapat Anderson dalam salah satu karyanya yang sudah klasik. Para hakim 
merupakan bagian elite dari pangreh praja. Dari 23 hakim yang berpendidikan Belanda, hanya dua yang tidak 
menggunakan gelar Raden/Raden Mas, yaitu Oerip Kartodirdjo dan Zaenal Abidin. 

604 Sebastian Pompe, Op. cit., hlm. 17.
605 Ibid.
606 Ibid., hlm. 399.



BAB 13  REKRUTMEN HAKIM: KEKUASAAN DAN POLITISASI

359

1968, Ikahi mulai menyadari keharusan berkompromi. Ikahi menuntut 
lepasnya control eksekutif atas peradilan umum dan tata usaha nega-
ra, sembari membiarkan lingkungan peradilan lain tetap dikontrol oleh 
pemerintah. Menyadari bahwa Kementerian Kehakiman tampaknya ti-
dak mau berkompromi soal administrasi pengadilan, Ikahi mengusul-
kan dibentuknya sebuah Direktorat Jenderal di lingkungan kementeri-
an yang secara otonom menjalankan semua pekerjaan dan kebutuhan 
terkait pengadilan, termasuk personalia dan keuangan Mahkamah 
Agung. Agar tujuan-tujuan itu tercapai, Ikahi menghendaki jabatan 
Direktur Jenderal harus diambil dari hakim senior. Ketua Mahkamah 
Agung Subekti bukan hanya menerima usul itu, akan tetapi secara gigih 
menyebarluaskan gagasan membangun kekuasaan kehakiman yang 
merdeka kepada lembaga-lembaga negara yang lain.607 Seperti juga ar-
gumentasi Ikahi, Ketua Mahkamah Agung Subekti memandang formu-
lasi itu sebagai manajemen masa transisi. Dari perspektif ini akan lahir 
suatu persekutuan alami antara pengadilan dan Direktur Jenderal yang 
berlatar belakang seorang hakim sehingga pasti akan mendekatkan 
pandangan-pandangannya kepada Mahkamah Agung. Dengan demi-
kian, pada hakikatnya administrasi pengadilan tetap di bawah Mahka-
mah Agung dan pemisahan secara formal hanyalah persoalan waktu.608 
Bahkan, dalam sebuah rapat kerja di Jakarta pada 1970, Ikahi secara 
yakin merumuskan bahwa masa transisi itu hanya akan berlangsung 
selama 5 tahun.609

Pada akhirnya, para hakim dan pendukungnya memang kalah. Le-
gislasi baru yang kemudian disahkan menjadi UU No. 14/1970 hanya 
menghapus Pasal 19 UU No. 19/1964 (“kemungkinan Presiden turun 
tangan dalam proses peradilan”) dan mengatur kembali soal keman-
dirian kekuasaan kehakiman. Ketentuan UU ini akan mewujudkan 
otonomi pengadilan dengan memisahkan fungsi-fungsi pemerintah, 
bukan menyeimbangkannya. Di dalam UU ini ditegaskan bahwa keku-
asaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalam-
nya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan 
negara lain dan bebas dari tekanan, perintah, dan rekomendasi yang 

607 Lihat misalnya Surat Ketua Mahkamah Agung Subekti kepada Dewan Pertimbangan Agung dalam 
Surat No. MA/Pemb/356/68 tanggal 23 Desember 1968.

608 Lihat pandangan Ketua Mahkamah Agung Subekti kepada DPR-GR dalam Surat No. UM/335/V/P/1969 
tanggal 10 Mei 1969.

609 Sebastian Pompe, Op. cit., hlm. 168.
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datang dari pihak ekstrayudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizin-
kan oleh undang-undang.610 Di samping itu, pemerintah akan mem-
pertahankan kontrolnya atas administrasi peradilan.611 Dalam hal ini, 
Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah 
Kementerian Kehakiman, sementara Peradilan Agama di bawah Ke-
menterian Agama, dan Peradilan Militer berada di bawah Kementerian 
Pertahanan dan Keamanan. Sekalipun dikecam, tampaknya minoritas 
DPR mendukung formulasi ini dengan pandangan-pandangan yang 
ideologis politik.612

Gagasan pengujian norma hukum di dalam UU No. 14/1970 diteri-
ma dalam rumusan yang sangat kompromistis dalam Pasal 26. Mahka-
mah Agung tidak diberi peran sebagai pelindung konstitusi. Kekuasaan 
menguji tidak menjangkau UU atau peraturan pelaksanaannya, akan 
tetapi dibatasi oleh Pasal 26 ayat (1) untuk menentukan apakah pera-
turan dan keputusan bertentangan atau tidak dengan peraturan per-
undang-undangan yang lebih tinggi. Malahan di sini pun kekuasaan 
Mahkamah Agung diperkecil lagi sampai proporsi yang sangat kurang 
berarti. 

Tekad pemerintah untuk melaksanakan control terhadap penga-
dilan semakin kuat. Dalam sambutan di Musyawarah Nasional Ikahi 
di Medan tahun 1971, Presiden Soeharto mengatakan bahwa pengadil-
an tidak perlu mengurusi persoalan administrasi dan karena itu, maka 
urusan seperti itu akan diselesaikan oleh Kementerian Kehakiman. Da-
niel S. Lev mempunyai keyakinan kuat bahwa sambutan Presiden itu 
ditulis oleh Menteri Kehakiman Seno Adji yang sudah sejak tahun 1968 
menolak pengelolaan administrasi peradilan oleh kalangan kehakiman 
dengan alasan tidak akan dilaksanakannya sistem pemisahan kekuasa-
an yang ekstrem.613

610 Lihat Penjelasan Pasal 1.
611 Pasal 11 ayat (1).
612 Sistem pengambilan keputusan dalam rangka pembahasan UU ini adalah consensus sehingga pen-

dapat minoritas bisa menghalangi kesepakatan. Suara V.B. Da Costa (Partai Katolik) dan Tambunan (ABRI) 
berpihak kepada Menteri Seno Adji. Da Costa menghendaki pengendalian eksekutif akan memperlemah 
peradilan agama dengan tujuan utama untuk menempatkannya menjadi subordinasi di bawah peradilan 
umum. Sementara perwakilan tentara menghendaki pembentukan sebuah hierarki pengadilan terpisah 
bagi Peradilan Militer. 

613 Secara formal Menteri Seno Adji menegaskan hal itu dalam prasaran di Seminar Hukum Nasional II 
(1968) di Semarang. Saat itu, Ketua Ikahi Asikin Kusumah Atmadja, dengan penuh semangat menyampaikan 
makalah setebal 12 halaman dengan judul “Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, yang antara lain mene-
kankan fungsi Mahkamah Agung dalam pembangunan hukum dan kemandirian kekuasaan kehakiman 
yang terlepas dari eksekutif. Tidak kalah keras, Menteri Seno Adji menyiapkan makalah setebal 30 halaman 
dengan 49 catatan kaki yang dipenuhi dengan ungkapan, frasa, dan kutupan dari sumber-sumber berbahasa 
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5. Penerapan Sistem Peradilan Satu Atap (1999-sekarang)

Istilah “satu atap” di sini mempunyai makna penerapan mana-
jemen peradilan di mana seluruh aspek peradilan, termasuk keuang-
an, personalia, dan pengawasan berada di bawah kendali Mahkamah 
Agung. Pemikiran ini tidak lepas dari bergulirnya reformasi pada Mei 
1998 yang melahirkan “supremasi hukum” dan Rule of Law.614 Apabila 
lembaga eksekutif menangani manajemen peradilan mengakibatkan 
beban peradilan tidak berdiri independen, terpengaruh dari kekuasa-
an eksekutif.615

Pada tahun 1996, pertemuan Ikahi di Ujung Pandang telah meng-
hasilkan memorandum mengenai soal-soal yang berhubungan dengan 
perbaikan terhadap kedudukan kekuasaan kehakiman sesuai dengan 
UUD 1945.616 Pertemuan itu juga merekomendasikan untuk mencabut 
atau setidak-tidaknya meninjau kembali ketentuan UU Kekuasaan Ke-
hakiman dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kemu-
dian Musyawarah Nasional Ikahi di Semarang pada tahun 1997 mere-
komendasikan pula hal yang sama.617

Dalam situasi reformasi, MPR menggelar Sidang Istimewa pada 
November 1998, yang antara lain menghasilkan Ketetapan MPR No. 
X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam 
Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai 
Halauan Negara. Dalam pokok bab penanggulangan krisis di bidang 
hukum dan pelaksanaan reformasi hukum, Ketetapan ini antara lain 
mengatakan bahwa untuk mencegah campur tangan atau intervensi 
dari pihak luar esktra yudisial terhadap urusan teknis yudisial maupun 
nonteknis yudisial agar peradilan lebih mandiri, bebas, dan merdeka 
sebagaimana amanat konstitusi, maka diperlukan undang-undang 
yang pada prinsipnya melarang campur tangan dan intervensi pihak 
luar, termasuk pemerintah.

Ketentuan UU No. 14/1970 akhirnya dapat diubah dengan UU No. 

Inggris, Belanda, Jerman, dan Perancis. Di luar atraksi akademik itu, jika dicermati pesan Seno Adji mencakup 
tiga hal: membela dualisme pengadilan, judicial review terbatas, dan kesediaan memperbaiki gaji hakim.

614 Muladi, “Tripartie Missions Program Doktor (s-3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro”, Semarang, 29 
Januari 2004, hlm. 1.

615 Syamsulhadi Irsyad, “Latar Belakang Pemikiran Satu Atap Kekuasaan Kehakiman”, Makalah Rapat Kerja 
Nasional Mahkamah Agung dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Pengadilan di Seluruh Indonesia, 
Semarang, 27-30 September 2004, hlm. 1.

616 Ahmad Mujahidin, 2007, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Bandung, Penerbit Refika Aditama, hlm. 121.
617 Ibid., hlm 124.
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35/1999, khususnya menyangkut ketentuan dualisme peradilan dalam 
Pasal 11. Ketentuan inilah yang menjadi inti dari sistem peradilan satu 
atap yang selama ini telah mengakibatkan ketidakjelasan pembinaan 
di kalangan profesi hakim sekaligus merupakan produk hukum yang 
diadakan dengan maksud untuk mengooptasi tersebut diterapkan da-
lam rangka menjinakkan peradilan.618 penyerahan pengadilan dalam 
pembinaan satu atap di Mahkamah Agung itu harus dilaksanakan da-
lam 5 tahun berikutnya.

Pada tahun akhir tahun 2003, telah berhasil dibahas dan diselesai-
kan oleh DPR perubahan UU No. 14/1970 dan UU No. 14/1985. Kemu-
dian sejak 15 Januari 2004, telah diundangkan UU No. 4/2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5/2004 tentang Perubahan atas UU 
No. 14/1985. Selanjutnya, pada tahun 2004 itu juga telah diundangkan 
paket perubahan UU peradilan, yaitu UU No. 8/2004 tentang Perubah-
an UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 9/2004 tentang 
Perubahan UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan 
atas usul inisiatif DPR, maka UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama 
telah berhasil diubah dengan UU No. 3/2006. 

Sayangnya, Peradilan Militer belum tersentuh perubahan tersebut. 
Dalam gelombang reformasi sektor peradilan, Menteri Pertahanan dan 
Keamanan/Panglima ABRI Wiranto saat itu memang sempat mengaju-
kan keberatan apabila Peradilan Militer juga dipisahkan pengelolaan-
nya dari eksekutif. Namun dengan UU No. 35/1999, akhirnya tidak ada 
pengecualian, karena semua lingkungan peradilan di bawah pembina-
an Mahkamah Agung. Adanya Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 ten-
tang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 
tentang Peran TNI/Polri tampaknya belum mendorong pembentukan 
legislasi baru dalam Peradilan Militer. Oleh sebab itu, hingga kini yang 
berlaku adalah UU No. 19/1997 tentang Peradilan Militer.

Pada dasarnya UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman te-
lah sesuai dengan Perubahan UUD 1945, namun substansinya belum 
mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan 
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

618 A. Muhammad Asrun, 2006, Krisis Mahkamah Agung di Bawah Orde Baru, Jakarta, Penerbit ELSAM, hlm. 232.
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negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggara-
kan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, UU No. 48/2009, juga un-
tuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU/2006 
yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 UU No. 4/2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan Mahkamah Konstitusi terse-
but juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawas-
an hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Ko-
misi Yudisial. Dengan perubahan ini, maka ketentuan yang mengatur 
mengenai Peradilan Umum (UU No. 49/2009), Peradilan Tata Usaha 
Negara (UU No. 51/2009), dan Peradilan Agama (UU No. 50/2009) juga 
mengalami perubahan.

C. KOMISI YUDISIAL-REKRUTMEN HAKIM

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pera-
dilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Kekuasaan kehakiman 
tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan pera-
dilan yang ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
Norma konstitusi tersebut menegaskan dan memberi jaminan kon-
stitusional kemerdekaan pelaku kekuasaan kehakiman dalam menye-
lenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Keku-
asaan kehakiman yang merdeka melekat baik pada lembaga peradilan 
sebagai institusi maupun pada hakim, termasuk hakim agung dan ha-
kim konstitusi sebagai individu-individu yang menjalankan kekuasaan 
kehakiman.

Salah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradil-
an maupun hakim, UUD 1945 mengatur sedemikian rupa proses dan 
mekanisme pengisian jabatan hakim agung, yaitu dengan menyerah-
kan pengusulan calon hakim agung kepada suatu organ konstitusional 
yang independen, yaitu KY yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. La-
tar belakang pemberian kewenangan pengusulan calon hakim agung 
kepada KY, tidak terlepas dari pengalaman pengangkatan hakim agung 
sebelum perubahan UUD 1945 berdasarkan UU No. 14/1985 yang me-
nentukan bahwa hakim agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala 
Negara dari calon yang diusulkan oleh DPR yaitu diusulkan masing-
masing dua calon untuk satu posisi hakim agung. Mekanisme tersebut 
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dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung, 
karena penentuan hakim agung akan sangat ditentukan oleh Presiden 
dan usul DPR yang kedua-duanya adalah lembaga politik. Perubah-
an UUD 1945 dimaksudkan, antara lain, memberikan jaminan inde-
pendensi yang lebih kuat kepada hakim agung, dengan menentukan 
mekanisme pengusulan hakim agung yang dilakukan oleh suatu lem-
baga negara yang independen pula, sehingga pengaruh politik dalam 
proses penentuan hakim agung dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, 
UUD menghendaki adanya peran minimal kekuatan politik dari lem-
baga politik untuk menentukan hakim agung, agar hakim agung benar-
benar independen.

Perubahan UUD 1945 telah menetapkan suatu sistem bagi akun-
tabilitas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui lembaga 
Komisi Yudisial. Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD 1945 secara tegas 
mengatur keberadaan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang 
bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim 
agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan me-
negakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Apa-
bila dilihat dari wewenang Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B 
ayat (1) UUD 1945, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini ada dua 
persoalan mendasar yang mengakibatkan kekuasaan kehakiman yang 
merdeka tidak terealisasikan dengan baik, yaitu buruknya perekrutan 
hakim agung dan kurang atau tidak efektifnya lembaga yang mempu-
nyai tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran marta-
bat, serta perilaku hakim.619

Dalam hal rekrutmen hakim, meskipun konstitusi hanya membe-
rikan kewenangan terhadap Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi 
hakim agung saja, namun berdasarkan ketentuan tiga undang-undang 
bidang peradilan tahun 2009, Komisi Yudisial juga diberikan wewe-
nang yang lebih luas lagi, yaitu Komisi Yudisial bersama Mahkamah 
Agung memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi pengangkatan 
hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan 
Tata Usaha Negara. Hal itu dijelasakan dalam Pasal 14A ayat (2) UU No. 
49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyebutkan, “Proses seleksi 
pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mah-
kamah Agung dan Komisi Yudisial”, kemudian pada ayat (3) menye-

619 A. Ahsin Tohari, Op. cit., hlm. 7.
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butkan, “ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama 
oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”. Selain itu, tertuang juga 
dalam Pasal 13A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Aga-
ma, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan 
bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, kemudian ayat 
(3), “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahka-
mah Agung dan Komisi Yudisial”. Ketentuan yang sama juga terdapat 
dalam Pasal 14A ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN, “Proses 
seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan 
bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, kemudian ayat 
(3), “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama 
oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.”

Berdasarkan tiga undang-undang bidang peradilan tahun 2009 te-
lah memberikan perluasan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk 
melakukan rekrutmen hakim (baik di lingkungan peradilan umum, 
peradilan tata usaha negara, maupun peradilan agama). Maka men-
jadi kewajiban bagi Komisi Yudisial untuk melaksanakan kewenangan 
itu dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka melaksanakan proses selek-
si hakim, maka dibutuhkan sebuah sistem rekrutmen yang baik guna 
menghasilkan para hakim yang mempunyai kriteria-kriteria ideal, mi-
salnya kepribadian yang tidak tercela, adil, berintegritas, profesional, 
dan berpengalaman di bidang hukum. Baik tidaknya seorang hakim 
salah satunya adalah ditentukan oleh sistem rekrutmen. Rekrutmen 
menjadi pintu pertama untuk mengetahui kualitas dan integritas ha-
kim yang nantinya akan melaksanakan tugas kehakiman yaitu mene-
gakkan hukum dan keadilan.

Sistem rekrutmen hakim di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sis-
tem rekrutmen di negara-negara Eropa kontinental (civil law system), 
dalam sistem ini, calon hakim diambil dari sarjana hukum (freshgra-
duate). Sistem demikian berbeda dengan sistem yang ada di negara-
negara Anglo-Saxon (common law system), di mana hakim direkrut dari 
sarjana hukum yang sudah berpengalaman.620

Di Amerika Serikat, rekrutmen calon hakim dilakukan secara ter-
buka. Dikenal empat bentuk sistem rekrutmen, pertama, Partisan elec-

620 Paulus Efendi Litolung, “Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim (Tanggapan Terhadap 
laporan Sementara Penelitian)”, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Membangun Sistem Pendidikan 
dan Pelatihan Hakim, yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional, Jakarta 5 Juli 2005. Lihat juga: 
Komisi Hukum Nasional, 2005, Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan hakim, Jakarta: Komisi Hukum 
Nasional, hlm. 1. 
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tion system, hakim yang dipilih harus mendapat dukungan dari partai 
politik, proses pemilihan ini dilakukan mulai tahap pertama, yaitu kon-
vensi, kemudian masuk dalam tahap pemilihan umum antar nominasi. 
Sistem ini diterapkan di 13 negara bagian. Kedua, Nonpartisan election 
system, dalam sistem ini partai politik tidak terlalu berpengaruh, para 
kandidat mengikuti tahapan pemilihan sendiri. Sistem ini diterapkan 
di 16 negara bagian. Ketiga, Gubernatorial appointment system, dalam 
sistem ini kedekatan antara calon dengan partai politik masih ada, te-
tapi loyalitas, kontribusi dan dedikasi calon yang menjadi penentu. Sis-
tem ini diterapkan di delapan negara bagian. Keempat, Merit selection 
system, sistem ini di bawah komisi khusus gabungan antara partai po-
litik dan masyarakat yang memilih beberapa daftar nama calon untuk 
diajukan ke pemerintah negara bagian untuk dipilih dan ditetapkan.621

Kemudian di Jepang, proses rekrutmen hakim di Jepang secara for-
mal ditunjuk oleh Perdana Menteri dan kabinet. Namun dalam prak-
tiknya, rekrutmen hakim di semua tingkatan peradilan dilakukan oleh 
dan atas rekomendasi Chief of Justice (Ketua Mahkamah Agung) dan 
Sekretaris Jenderal Legal Training and Research Institute. Setiap tahun-
nya lulusan dari fakultas hukum ternama di Jepang mengikuti ujian 
nasional untuk menjadi hakim. Bentuk ujiannya adalah soal pilihan 
ganda dan wawancara. Peserta yang lulus ujian selanjutnya mengikuti 
pelatihan pada Legal Training and Research Institute di bawah bim-
bingan Ketua Mahkamah Agung dan Sekretaris Jenderal lembaga ter-
sebut selama 2 tahun yang per 4 bulan melakukan tour of duty di empat 
tempat. Pertama ditempatkan di kantor pengacara, setelah itu di kan-
tor kejaksaan selanjutnya di pengadilan pidana dan pengadilan per-
data masing-masing selama 4 bulan. Sebelum lulus dari pelatihan ter-
sebut, para peserta boleh mengajukan lamaran untuk jabatan hakim. 
Selanjutnya barulah seseorang menempuh kariernya sebagai hakim 
yang dimulai dengan magang sebagai asisten hakim selama 10 tahun. 
Namun dalam kenyataannya setelah 5 tahun magang sebagai asisten 
hakim, mereka dapat menjadi anggota pada majelis hakim di distric 
court atau memimpin sidang dalam family court atau sumarry court 
yang menggunakan hakim tunggal (junus judex). Setelah 10 tahun ma-
gang, mereka akan diangkat kembali sebagai hakim penuh pada distric 
court Pertama ditempatkan di kantor pengacara, setelah itu di kantor 

621 Komisi Hukum Nasional, Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan hakim, hlm. 33.
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kejaksaan selanjutnya di pengadilan pidana dan pengadilan perdata 
masing-masing selama 4 bulan. Sebelum lulus dari pelatihan tersebut, 
para peserta boleh mengajukan lamaran untuk jabatan hakim. Selan-
jutnya barulah seseorang menempuh kariernya sebagai hakim yang di-
mulai dengan magang sebagai asisten hakim selama 10 tahun. Namun 
dalam kenyataannya setelah 5 tahun magang sebagai asisten hakim, 
mereka dapat menjadi anggota pada majelis hakim di distric court atau 
memimpin sidang dalam family court atau sumarry court yang meng-
gunakan hakim tunggal (junus judex). Setelah 10 tahun magang, me-
reka akan diangkat kembali sebagai hakim penuh pada distric court.622 

Adapun di Turki, proses seleksi calon hakim dilaksanakan mela-
lui lulusan sekolah hukum. Calon hakim juga diharuskan lulus ujian 
calon hakim dan jaksa yang diselenggarakan oleh Kementerian Keha-
kiman Turki. Selama dua tahun sebagai calon hakim mereka mengikuti 
pendidikan dan latihan di Akademi Kehakiman Turki. Setelah itu bagi 
calon hakim yang dinilai layak berdasarkan hasil seleksi, barulah ia di-
angkat sebagai hakim oleh The High Council of Judges and Prosecutors 
(HCJP).623

Hakim bukan saja harus jujur dan berintegritas tinggi, namun ha-
rus menguasai hukum secara sempurna. Itulah sebabnya maka pen-
didikan pembentukan hakim dan jaksa di beberapa negara dilakukan 
secara terpadu dan lebih lama. Calon-calon hakim, jaksa, dan advokat 
harus melalui tes yang ketat tentang pengetahuan hukum, kesehatan 
badan dan jiwa. Pendidikan jaksa dan hakim di Nederland berlangsung 
enam tahun sesudah sarjana sedangkan di Jepang 2 tahun dan terpa-
du antara calon hakim, jaksa dan advokat, sehingga diperoleh kesatu-
an penafsiran hukum. Sistem rekrutmen dan pendidikan hakim, jaksa, 
dan advokat yang terpisah tidak menguntungkan sistem Peradilan pi-
dana terpadu.624

Masaki Abe dalam artikelnya, “The Internal Control of a Bureauc-
ratic Judiciay: The Case of Japan”, menerangkan mengenai restorasi 
Jepang pada abad ke-19. Menurutnya Jepang “memilih” untuk me-
nerapkan sistem hukum Eropa Kontinental. Tujuannya untuk meng-

622 Harkristuti Harkrisnowo, S.H., sistem rekrutmen dan karier hakim di Jepang, penulis peroleh dari dalam 
Workshop Rekrutmen dan Karier Hakim di Bidang Peradilan, kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Komisi 
Hukum Nasional, Jakarta, 31 Juli 2002. Dalam Publikasi Komisi Hukum Nasional, Laporan Akhir “Rekrutmen 
dan Karier di Bidang Peradilan”, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 10 Oktober 2003, hlm. 65-66. 

623 Komisi Yudisial, 2012, Komisi Yudisial di Ruang Akademis, Voll VII No. 1 Juli-Agustus, hlm. 51. 
624 Andi Hamzah, Op. cit., hlm. 7.
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hilangkan sistem hukum tradisional Jepang yang feodal, yang sangat 
Perancis. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II mengubah hukum 
Jepang menjadi lebih “Amerika”. W.G. Beasley menjelaskan bahwa hu-
kum Jepang merupakan perpaduan dua sistem hukum yang berbeda: 
Eropa Kontinental dan Anglo Amerika. Perubahan itu memengaruhi 
konsep kekuasaan kehakiman Jepang menjadi berpuncak di Mahka-
mah Agung. Selengkapnya Beasley menjelaskan bahwa contoh Ameri-
ka diikuti dalam pemisahan kekuasaan kehakiman dari eksekutif. Lalu, 
pengawasan administratif dari sistem hukum dipindahkan dari yang 
semula di Kementerian Hukum kepada Mahkamah Agung yang baru. 
Hakim Agung di Jepang merupakan jabatan yang ditentukan dari pres-
tasi hakim. Hakim agung di MA berjumlah 15 orang yang pengawas-
annya dilakukan Sekretariat Jenderal. Para Hakim Agung dipilih dari 
kalangan hakim di pengadilan tingkat bawah, kemudian dari kalangan 
jaksa, lalu dari kalangan birokrat pemerintah, dan dari kalangan prak-
tisi. Mereka diangkat pada umur 60 tahun dan menjabat di MA hanya 
beberapa tahun. Konstitusi menyatakan bahwa Ketua MA secara ritu-
al diangkat oleh Kaisar berdasarkan rekomendasi Kabinet dan Hakim 
Agung lainnya dipilih oleh Kabinet (Pasal 6 dan Pasal 79 Konstitusi Je-
pang). Namun demikian, dalam kenyataannya, Sekretariat Kabinet se-
cara mendalam terlibat dalam proses pemilihan. Dalam banyak kasus, 
Kabinet memilih kandidat yang direkomendasikan Sekretariat Kabinet.

Contoh yang menarik adalah Irak. Syarat seorang hakim adalah 
sebagai berikut: (1) lulus sarjana hukum dari sekolah hukum yang “ter-
daftar”; (2) lulus dari Institut Kehakiman (judicial institute) di Baghdad 
berupa pelatihan selama dua tahun; (3) Tiga tahun pengalaman dalam 
praktik hukum, baik sebagai advokat atau petugas peradilan yang telah 
terdaftar di judicial institute. Selain itu terdapat syarat alternatif, yaitu: 
telah berpengalaman selama 10 tahun dalam bidang hukum meskipun 
di bawah umur 45 tahun dapat pula mencalonkan diri menjadi hakim. 
Di negara ini, seluruh seleksi dilakukan oleh The Higher Judicial Co-
uncils (HJC, Dewan Yudisial Tertinggi). HJC bertugas menominasikan 
kandidat hakim untuk kemudian dilantik oleh lembaga politik yang 
telah ditentukan. Jumlah hakim yang akan diseleksi oleh HJC berda-
sarkan kebutuhan dari pengadilan, baik berdasarkan permintaan dari 
Ketua Pengadilan maupun dugaan kebutuhan pengadilan oleh HJC itu 
sendiri. HJC akan bergerak apabila anggaran seleksi hakim telah dise-
tujui oleh parlemen. Pemenuhan kebutuhan hakim berkaitan dengan 
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kondisi ekonomi pada saat itu. Dalam hal ini HJC, selain berwenang 
menyeleksi juga memiliki kewenangan untuk memindahkan hakim ke 
peradilan-peradilan yang mereka tentukan.

Sementara di Indonesia, proses seleksi hakim yang dilaksanakan 
di Indonesia berbeda dengan dengan di Amerika, Jepang, dan Turki. 
Berdasarkan tiga undang-undang bidang peradilan tahun 2009 lemba-
ga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan rekrutmen hakim 
(baik di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, ma-
upun peradilan agama) adalah Komisi Yudisial bersama Mahkamah 
Agung. Kehadiran Komisi Yudisial disini menjadi sangat penting, ka-
rena merupakan instrumen untuk menjauhkan proses rekrutmen ha-
kim dari kepentingan-kepentingan politik yang sering kali terjadi. Oleh 
karena itu, dalam melaksanakan kewenangan tersebut kemudian diru-
muskan suatu peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komi-
si Yudisial tentang tata cara seleksi hakim.

D. SEJARAH REKRUTMEN DAN PERSETUJUAN DPR

1. Sejarah Pengaturan Rekrutmen Hakim Agung

Sebelum berlakunya UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung, pengangkatan hakim agung dilakukan dengan sangat sederha-
na. Cukup diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada presiden 
dan presiden mengeluarkan surat keputusannya. Pengusulan Mah-
kamah Agung didasarkan pada pantauannya selama ini berdasarkan 
rekam jejak hakim yang bersangkutan, baik dari segi teknis maupun 
integritas.

Pada umumnya yang diangkat adalah ketua pengadilan tinggi. Ka-
lau seorang hakim telah menduduki jabatan ketua pengadilan tinggi di 
Medan, Makassar, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, lang-
kah berikutnya adalah hakim agung. Perjalanan panjang dari seorang 
hakim sampai menjadi ketua pengadilan tinggi berarti telah melam-
paui batu ujian yang tidak kecil. Memang harus diakui bahwa manusia 
itu tidak ada yang sempurna. Jadi, kalau mau dicari-cari kesalahannya, 
pasti ketemu juga.

Dari pantauan sejarah, model perekrutan dengan pola tersebut 
menunjukkan hasil yang sangat bagus. Kita kenal hakim besar seper-
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ti Wiryono,625 Subekti,626 Asikin Kusumatmaja,627 Widowati,628 dan In-
droharto.629 Mereka tidak pernah melalui fit and proper test. Mereka   
adalah hakim-hakim karier yang mulai dari bawah, bahkan sejak era 
kolonial. Lagipula, legislasi yang ada, yaitu UU No. 1 /1950 sama seka-
li tidak berbicara mengenai rekrutmen. Di dalam UU ini diatur tegas 

625 Wirjono Prodjodikoro adalah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kedua dan terlama. Pria 
kelahiran Surakarta, 15 Juni 1903, itu menjabat Ketua MA selama 14 tahun, mulai tahun 1952 sampai 1966. 
Sejak mahasiswa di Hoogerechtsschool masa kolonial, Wirjono dikenal pandai. Pakar hukum adat kenamaan, B. 
Ter Haar, acapkali menyebut namanya dalam perkuliahan. Siapa pun yang mengenal Wirjono akan mengakui 
bahwa ia sosok sarjana hukum dan hakim yang sangat pintar. Ia dikenal sebagai salah seorang murid van 
Vollenhoven terpandaia memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Airlangga (15 Juli 1964).
Dalam pidatonya sebagai promovendus, Wirjono menceritakan sedikit perjalanannya menempuh ilmu ke 
Leiden, Belanda. Di Universitas Leiden, Wirjono sempat menempuh kuliah, sejak 1923 hingga 1926. Bahkan 
bahan disertasinya, berjudul Het Sculdenrecht in Surakarta, sudah mulai disusun. Dua dari lima bagian rencana 
disertasi itu sudah selesai ditulis pada November 1925. Sakit yang menyerang membuyarkan impian Wirjono 
meraih doktor ilmu hukum dari Leiden. Wiryono meninggal dunia pada tahun 1985.

626 Selain hakim karier, Subekti juga dikenal sebagai professor hukum perdata pada Universitas Indo-
nesia dan Universitas Parahiyangan. Subekti (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 14 Mei 1914 – meninggal 
di Bandung, Jawa Barat, 9 Desember 1992 pada umur 78 tahun) adalah Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia periode 1968 hingga tahun 1974. Sebelum menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, ia pernah 
menjabat Hakim Pengadilan Negeri Semarang (1942), Ketua Pengadilan Negeri Purworejo (1944), Panitera 
Mahkamah Agung RI (1946), Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Makasar (1952), Ketua Pengadilan 
Tinggi Jakarta (1955), dan sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI (1958). Selain itu, bersama de-
ngan R. Tjitrosoedibio menerjemahkan Burgelijke Wetboek (terkenal dengan singkatan BW) menjadi Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Ia juga menerjemahkan KUH Dagang, UU Kepailitan, 
dan Kamus Hukum. Di samping pintar, Subekti dikenal sebagai sosok hakim progresif—terlibat dalam per-
golakan politik masa demokrasi parlementer untuk perjuangan independensi pengadilan—serta berpikiran 
liberal. Pada tahun 1966, atas dukungan DPRGR menjadi salah satu calon Ketua Mahkamah Agung, akan 
tetapi Presiden Soekarno cenderung untuk menunjuk sekutu dekatnya dari PNI, Soerjadi (jaksa karier yang 
kemudian menjadi hakim agung) untuk posisi itu.

627 Asikin adalah putra Kusumah Atmadja, Ketua Mahkamah Agung yang pertama. Menjalani karier sebagai 
hakim dan memimpin Ikahi dalam situasi pergolakan penting (1965-1967). Kedekatannya dengan Ali Murtopo, 
operator politik Soeharto saat itu, ditambah kesediaannya membantu proses litigasi di Mahkamah Militer 
Luar Biasa untuk mengadili pelaku G-30-S/PKI, menjadikan keberhasilannya menjadi hakim agung. Saat 
Subekti mengundurkan diri pada 1974, Asikin gagal menjadi Ketua Mahkamah Agung, mengingat Soeharto 
menghendaki sosok loyal dan netral pasca peristiwa Malari. Bagaimanapun, peristiwa itu dituding akibat 
rivalitas antara Ali Moertopo dan Pangkopkamtib Soemitro. Asikin kemudian menjadi Ketua Muda Urusan 
Perdata Tertulis. Hanya dua hari menjelang pension (1993), Asikin memutuskan perkara yang memenangkan 
korban Waduk Kedung Ombo.

628 Widowati adalah isteri sastrawan Wiratmo Soekito. Widowati menjadi perempuan pertama yang 
menjadi hakim agung. Dikenal progresif dan cerdas, di samping menjadi Ketua Ikahi Jakarta (1965-1967), 
Widowati aktif memperjuangkan kemandirian hakim, termasuk menentang kelemahan kepemimpinan 
Wirjono dan Soerjadi. Bersama-sama dengan Asikin, Widowati menjadi hakim agung pada tahun 1968 
dan selanjutnya aktif mengampanyekan perlindungan hukum atas anak dan perempuan. Meninggal dunia 
karena sakit pada 1985.

629 Indroharto adalah hakim karier yang terakhir menduduki jabatan sebagai Ketua Muda Peradilan 
Tata Usaha Negara. Jabatan ini diemban Indroharto sejak tahun 1981. Pria kelahiran Klaten 14 Juli 1926 itu 
mengawali kariernya sebagai sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kediri, tahun 1953. Dalam perjalanannya, 
Indroharto beberapa menjadi ketua pengadilan di antaranya di Pengadilan Negeri Mojokerto dan Jombang 
(1959), Pengadilan Negeri Makassar (1962), Pengadilan Tinggi Makassar (1964) hingga menjadi hakim agung 
pada 1968. Selain pernah mengajar, ia juga pernah mewakili MA sebagai anggota Board of Administration of the 
International Association of Supreme Administrative Jurisdiction di Paris, Perancis. Meninggal dunia pada tahun 
1995, Indroharto dikenang sebagai penulis buku best seller “Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara” 
dalam 2 jilid, yang hingga kini masih dipakai dalam studi hukum.
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soal kualifikasi profesional, usia, dan hubungan keluarga, tetapi tidak 
ada ketentuan yang mengatakan bahwa rekrutmen hanya terbuka un-
tuk kalangan hakim karier. Pada masa kepemimpinan Wirjono, hakim 
agung hanya satu majelis. Ketua dan Wakil Ketua secara berganting 
akan memimpin pemeriksaan perkara karena perkara yang masuk ti-
dak begitu banyak. Saat itu bahkan sudah ada semacam pembagian 
spesialisasi, di mana untuk perkara perdata dipimpin oleh Ketua se-
dangkan perkara pidana dipimpin oleh Wakil Ketua.

Pada tahun 1952, di samping Wiryono yang ditetapkan menjadi Ke-
tua Mahkamah Agung, Presiden Soekarno juga memutuskan pengang-
katan Satochid Kertanegara sebagai Wakil Ketua. Kemudian diangkat 
pula para hakim agung: Soekardono, Sutan Malikul Adil, Hussen Tirta-
midjaja, R. Surjoproko, Sutan Abdul Hakim, Wiryono Kusumo, dan A. 
Abdurrahman. Semua adalah hakim karier. Pada tahun 1954, Sekreta-
ris Jenderal Kementerian Kehakiman Besar Mertokusumo mengusul-
kan pengangkatan pengacara terkemuka asal Semarang, Ko Tjay Sing, 
sebagai hakim agung. Akan tetapi usulan itu ditolak.

Pemerintah kemudian menghendaki bahwa calon hakim agung 
adalah sosok yang teruji loyalitasnya kepada pemerintah. Untuk itu, 
ketentuan UU No. 13/1965, khususnya Pasal 31 ayat (3) huruf g, mem-
persyaratkan adanya syarat kandidasi berupa “pengalaman 10 tahun 
di bidang hukum”, sebagai pintu masuk untuk memungkinkan kandi-
dat luar menjadi hakim agung. Namun hingga runtuhnya demokrasi 
terpimpin dan kelahiran Orde Baru, pengangkatan menurut UU No. 
13/1965 itu tidak pernah ada.

Keberadaan UU No. 13/1965 sendiri kemudian dinyatakan tidak 
berlaku lagi melalui UU No. 6 Tahun 1969. Namun, UU pengganti tidak 
segera diterbitkan. Dengan demikian saat pemerintah mengangkat ha-
kim agung baru (Asikin, Widoyati, dan Busthanul Arifin) tidak jelas da-
sar hukumnya, meskipun mereka semua adalah hakim karier. Dalam 
suatu rapat di DPR GR tahun 1968, Menteri Seno Adji sendiri bersiku-
kuh bahwa rekrutmen hakim menggunakan sistem tertutup. Berlaku-
nya UU Kepegawaian 1974 yang antara lain menempatkan para hakim 
sebagai pegawai negeri, semakin membuktikan bahwa mereka masuk 
dalam sistem birokrasi.

Dengan berhentinya Subekti sebagai Ketua Mahkamah Agung ta-
hun 1974, pemerintah mempertimbangkan kalangan eksternal untuk 
mengisi posisi tersebut. Sudah barang tentu, tindakan ini mengejut-
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kan karena memutus sistem yang sudah berlangsung hampir 30 tahun, 
dan terang bertentangan dengan kehendak pemerintah sendiri. Usa-
ha Subekti untuk membujuk Soeharto kandas.630 Untuk pertama kali, 
Soeharto menunjuk Oemar Seno Adji dan 3 orang militer lain, sebagai 
hakim agung baru. Mengingat situasi politik pasca-Malari, tampaknya 
tidak ada satu pihak pun yang mengkritik penunjukan itu, termasuk 
DPR. Kebijakan ini akhirnya akan menjadi bumerang mengingat ham-
pir 20 tahun sesudah itu, Ketua Mahkamah Agung diiisi oleh kalangan 
luar. Tidak ada pertimbangan apa pun yang mengemuka akan penero-
bosan sistem tertutup ini, kecuali keinginan pemerintah mengendali-
kan pengadilan. Para hakim agung dari kalangan militer tetap menik-
mati promosi termasuk kenaikan pangkat sekalipun sudah bekerja di 
pengadilan. Hingga 1990-an, pemerintah sama sekali tidak pernah me-
lirik kalangan pengacara atau akademisi untuk menjadi hakim agung. 
Menurut Sebastian Pompe, pengacara kondang seperti Kartini Mulyadi 
pernah diminta menjadi hakim agung tetapi menolak. Demikian juga, 
dengan alasan pribadi, Mochtar Kusumaatmadja usai menjadi Menteri 
Luar Negeri, menolak tawaran Soeharto menjadi hakim agung.631

Rancangan UU tentang Mahkamah Agung yang muncul kemudi-
an dimaksudkan untuk mempertahankan status quo. Pemerintah sa-
ngat berkepentingan untuk tetap mengendalikan pengadilan sehingga 
mengidolakan sistem rekrutmen yang tertutup. Dengan demikian, se-
kali pukul, pemerintah juga akan bisa membatasi peranan DPR. Dalam 
agenda jangka panjang, jika ketentuan ini terpenuhi, akan membangun 
Mahkmaah Agung yang jauh dari ambisi politik dan menciptakan corak 
organisasi “pegawai” dalam lingkungan peradilan. Hal ini bukan agen-
da baru, karena telah disusun pada tahun 1968, akan tetapi tenggelam 
dan tidak pernah dibahas. Ketika Rancangan UU ini dipersiapkan, se-
jumlah hakim agung diminta untuk membantu, akan tetapi peran pro-
fesi hukum lain diabaikan. 

Pada saat Rancangan UU ini dipersiapkan, Ismail Saleh menjadi 
Menteri Kehakiman, sementara Ali Said menjadi Ketua Mahkamah 

630 Subekti sejak awal menghadapi “bom waktu” sehubungan dengan posisinya sebagai Ketua Mahkamah 
Agung. Ketika DPR GR berhasil memengaruhi situasi politik yang memaksa pengunduran diri Soerjadi, 
setelah mengalami keragu-raguan, akhirnya Presiden Soeharto—yang telah menjadi kepala eksekutif pe-
nuh—menunjuk dan mengangkat Subekti sebagai Ketua Mahkamah Agung, akan tetapi tidak melalui proses 
persetujuan di DPR GR. Ikahi sendiri mengakui waktu itu bahwa pengangkatan tersebut inkonstitusional.

631 Op. cit., hlm. 502.
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Agung, menggantikan Mudjono yang meninggal dunia.632 Ismail Sa-
leh dan Ali Said memiliki preferensi politik dan kedekatan personal 
dengan Sudharmono karena afiliasi kepentingan maupun sebagai 
sesama alumnus Akademi Hukum Militer.633 Sudharmono sendiri se-
makin berperan dalam politik dalam negeri dan usaha untuk membe-
rikan preferensi khusus kepada pengusaha pribumi serta mengelola 
kontrak-kontrak proyek yang penting bagi pemerintah seusai surut-
nya peran Ali Moertopo.634 Pengaruh Sudharmono dibuktikan dengan 
pengangkatan Ismail Saleh dan Ali Said secara bersamaan sebagai pe-
tinggi organisasi kehakiman. Dalam perkembangannya, Ali Said lebih 
bersikap independen dan agak mengabaikan Ismail Saleh dalam posisi 
masing-masing.

Ketentuan dalam Rancangan UU Mahkamah Agung, menurut Se-
bastian Pompe, setidak-tidaknya mencerminkan pertentangan Ali Said 
dan Ismail Saleh.635 Ketentuan dalam Rancangan tersebut mencoba 
menghentikan usaha menunjuk figur nonkarier (seperti sudah terjadi 
atas Seno Adji, Moedjono, dan Ali Said) untuk memimpin Mahkamah 
Agung. Dominasi pengangkatan hakim agung ada pada Kementerian 
Kehakiman, skenario yang ditentang keras oleh kalangan DPR dengan 

632 Dalam Kabinet Pembangunan II (1973-1978), Ali Said menjadi Jaksa Agung, sementara Ismail Saleh 
masih berkarier di Sekretariat Kabinet dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam Kabinet 
Pembangunan III (1978-1983), karena Oemar Seno Adji diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Agung 
(menurut usia harusnya pension 1976, tetapi Soeharto bermurah hati memperpanjang jabatannya); maka 
Moedjono (purnawirawan militer yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal DPR/MPR) yang menjadi Menteri 
Kehakiman ditunjuk menjadi Ketua Mahkamah Agung (1981-1984). Ali Said lalu digeser menjadi Menteri 
Kehakiman (1981-1984) dan Ismail Saleh menjadi Jaksa Agung (1981-1993). Dengan meninggalnya Moedjono, 
Soeharto menunjuk Ali Said menjadi Ketua Mahkamah Agung (1984-1992) dan Ismail Saleh digeser ke pos 
Menteri Kehakiman.

633 Sudharmono adalah perwira militer yang menghabiskan kariernya untuk administrasi. Menjadi birokrat 
yang cakap, Sudharmono menjadi loyalis Soeharto sejak menjadi Sekretaris Presidium Kabinet (1966-1971), 
lalu Sekretaris Negara (1971-1973), dan Menteri Sekretaris Negara (1973-1988). Pintar mengelola organisasi, 
Sudharmono dipercaya menjadi Ketua Umum Golongan Karya, posisi yang mengantarkannya menjadi 
Wakil Presiden (1988-1993).

634 Ali Moertopo memang memenangkan untuk sementara perselisihan politik dengan Soemitro pasca- 
Malari. Tetapi Soeharto kemudian menempatkannya sebagai Menteri Penerangan (1978-1983) dan jabatan 
Wakil Ketua DPA (1983) hingga meninggal dunia pada 1984. Ali Moertopo disinyalir mempunyai agenda 
terselubung, terutama kemampuannya menggalang dana dari sumber tidak resmi. Saat berobat ke luar negeri 
pada 1982, Sudharmono menjadi Menteri Penerangan ad interim, yang kemudian menyarankan Soeharto untuk 
melarang TVRI—satu-satunya televisi saat itu—menyiarkan iklan, hal yang menopang hampir ¾ pendanaan 
televisi pemerintah itu. Soeharto menerima saran itu dan ini dipandang sebagai upaya membatasi peran 
Ali Murtopo. Widjojo Nitisastro (Menteri Koordinator Ekuin merangkap Kepala Bappenas) membangun 
persekutuan dengan Sudharmono yang mengusulkan kepada Soeharto agar Sekretariat Negara diberi peran 
dalam kontrak proyek-proyek domestik yang strategis, hal yang mendorong Sudharmono menfasirkannya 
sebagai cara memberi perlakuan khusus kepaa pengusaha pribumi dengan dukungan Menteri Perindustrian 
Hartarto dan Menteri Muda Penggunaan Produksi Dalam Negeri Ginandjar Kartasasmita.

635 Op. cit., hlm. 513.
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dukungan kalangan pengacara. Sebaliknya, para hakim gembira de-
ngan rancangan tersebut karena akan meneguhkan sistem karier tertu-
tup dalam rekrutmen hakim. 

Namun akhirnya UU No. 14/1985 dapat disahkan dengan penuh 
kompromistis, terutama masalah rekrutmen. Dinyatakan bahwa calon 
hakim agung harus berpengalaman 5 tahun sebagai ketua pengadil-
an banding atau 10 tahun sebagai hakim banding.636 Rekrutmen dari 
kalangan non-karier dimungkinkan asal kandidat mempunyai penga-
laman di bidang hukum minimal 15 tahun.637 Hakim agung diangkat 
oleh Presiden dari daftar calon yang diusulkan oleh DPR setelah mem-
perhatikan pandangan Pemerintah dan Mahkamah Agung.638

Sesudah berlakunya UU No. 14/1985, turut campur politisi dalam 
perekrutan hakim agung dimulai. Pernah suatu ketika jumlah hakim 
agung yang diterima lebih banyak yang berasal dari jalur nonkarier. 
Kewajiban menyusun “daftar calon” untuk diajukan ke DPR bersifat 
bias. Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman menyusun daf-
tar tersebut dengan memperhatikan pandangan pimpinan Mahkamah 
Agung dan Direktur Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan. suatu 
kriteria yang bias terjadi ketika Ketua Mahkamah Agung Mudjono pada 
tahun 1982 mengajukan daftar calon yang meliputi semua ketua peng-
adilan tinggi. Pertimbangan ini berdasarkan pengalamannnya dari ka-
rier militer, di mana semakin tinggi pangkat, maka akan baik mutunya. 
Padahal banyak hakim dari luar Jawa yang tidak pernah menangani 
perkara rumit yang terjadi di kota-kota besar dan mulai kebingungan 
saat bertugas di Mahkamah Agung. Daftar yang disusun oleh Ketua 
Mahkamah Agung bisa diubah begitu saja oleh Menteri Kehakiman. Te-
tapi bisa jadi Kementerian Kehakiman menghormati pandangan Ketua 
Mahkamah Agung jika ada perspektif personal yang mendukungnya.639 
Minimnya control publik, menyebabkan kadang-kadang hakim dengan 

636 Pasal 7 ayat (1).
637 Pasal 7 ayat (2).
638 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Kata “pemerintah” di sini tidak terbatas Kementerian Kehakiman, tetapi 

juga Kementerian Pertahanan dan Keamanan (untuk hakim agung dari tentara) dan Kementerian Agama 
(untuk hakim agung dari lingkungan peradilan agama).

639 Sebagaimana telah diuraikan, pada tahun 1968, Ikahi menyetujui pemerintah mengelola administrasi 
peradilan dengan syarat dibentuk Direktur Jenderal di Kementerian Kehakiman dan diisi oleh hakim senior. 
Faktanya, dengan kekuatan politiknya, hakim yang ditempatkan sebagai Direktur Jenderal sulit untuk me-
lepaskan diri dari pengaruh pemerintah. Pengangkatan Sulistyowati Sugondo (1992), bekas Kepala Kantor 
Wilayah Kehakiman DKI Jakarta, membuyarkan kompromi itu. Sulistiyowati memang birokrat yang cakap 
tetapi bukan hakim senior. Tetapi mengingat Sulistyowati memeliki hubungan kekerabatan dengan Ketua 
Mahkamah Agung Purwoto Gandasubrata, maka relasi yang baik terjadi di antara kedua instansi.
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reputasi tercela bisa menjadi kandidat hakim agung.640

Pada waktu ada perubahan UUD 1945, yang mengamanatkan ada-
nya Komisi Yudisial untuk menjaring hakim agung, peranan Mahka-
mah Agung dalam perekrutan hakim agung menjadi hampir-hampir 
tidak ada. Di dalam UU No. 22/2004, peranan Mahkamah Agung sama 
sekali tidak disebut dalam proses perekrutan hakim agung.

Pada mulanya proses perekrutan yang berasal dari hakim karier di-
ajukan oleh Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial. Namun lama-
kelamaan calon yang diterima oleh Komisi Yudisial yang berasal dari 
hakim karier dapat diterima dari perorangan, tanpa usul dari Mahka-
mah Agung. Akibatnya, pernah suatu ketika ada seorang hakim yang 
pernah diberikan sanksi oleh Mahkamah Agung, tetapi diterima oleh 
Komisi Yudisial.

Melihat situasi ini, pada waktu Harifin M. Tumpa menjadi Ketua 
Mahkamah Agung (2009-2012), Mahkamah Agung merasa tidak perlu 
lagi mengusulkan calon hakim agung. Mekanisme penerimaan calon 
hakim agung diserahkan sepenuhnya kepada  Komisi Yudisial. Me-
mang ada sesuatu yang ganjil dalam Undang-Undang Komisi Yudisial 
tersebut: mengapa pemakai (user) tidak dilibatkan dalam penerimaan 
calon hakim agung?

Untuk mendapatkan figur hakim agung yang profesional, Komisi 
Yudisial adalah pihak yang dipercayakan konstitusi mencari embrio 
hakim agung. Oleh karena itu, hemat penulis, mulai sekarang menjadi 
tugas dan tanggung jawab Komisi Yudisial sedini mungkin inspeksi, tu-
run ke lapangan, membuat pangkalan data seluruh hakim di Indone-
sia mulai dari peradilan tingkat pertama hingga banding.

Tujuannya adalah untuk mengetahui integritas, prestasi/kemam-
puan, keadaan keluarga, situasi kesehatan, keberanian, dan kejujur-
an para hakim. Penelusuran data ini diharapkan dapat memperkaya 
pengetahuan Komisi Yudisial akan mutu hakim. Dengan mekanisme 
turun ke lapangan, kesan bahwa rekrutmen hakim agung seperti mem-
buka lapangan kerja bagi pelamar yang berminat menjadi hakim agung 
tidak terjadi lagi.

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung telah bisa menjemput bola 
kandidat hakim agung dimaksud sejak dini. Tak boleh lagi terjadi ha-
nya karena yang bersangkutan lolos seleksi secara instan, lantaran hasil 

640 Ibid., hlm. 523.
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ujian seleksinya saat itu bagus, kemudian dinyatakan lulus dan diteri-
ma menjadi hakim. Di sisi lain, kemampuan teknis peradilan, mental, 
dan moral, sesungguhnya yang bersangkutan belum siap menjadi ha-
kim agung.

Akan lebih komprehensif lagi manakala mekanisme rekrutmen 
calon hakim agung melibatkan langsung Mahkamah Agung sebagai 
pihak yang turut serta melakukan seleksi awal di bidang kompetensi 
dan kemampuan teknis peradilan para hakim di seluruh Indonesia se-
belum calon hakim agung tersebut dikirim kepada KY. Bukankah Mah-
kamah Agung yang lebih tahu rekam jejak hakim-hakim itu. Selama ini 
terkesan Mahkamah Agung hanya mengirim daftar nama calon hakim 
agung kepada Komisi Yudisial. Mereka berasal dari Mahkamah Agung 
dan pengadilan tinggi melalui persetujuan ketua pengadilan tinggi.

Seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial menyangkut kemampuan 
teknis peradilan dirasakan kurang pas. Oleh karena itu, seyogianya me-
nyangkut kemampuan teknis peradilan uji kepatutan diserahkan kepa-
da Mahkamah Agung melalui Ketua Muda MA sesuai dengan bidang 
masing-masing kamar pidana, perdata, tatausaha negara, agama, dan 
militer. Setelah Mahkamah Agung melakukan uji kepatutan dan kela-
yakan untuk kemampuan teknis peradilan,  barulah Mahkamah Agung 
mengirimkan tiga nama kandidat hakim agung (untuk kebutuhan satu 
orang hakim agung yang dipandang layak menjadi hakim agung) ke-
pada Komisi Yudisial untuk kembali dilakukan uji kelayakan oleh Ko-
misi Yudisial. Dari penilaian Komisi Yudisial yang ketat ini, kemudian 
nama-nama kandidat tersebut disaring lagi oleh Komisi Yudisial men-
jadi satu orang sesuai kebutuhan hakim agung untuk satu orang calon 
hakim agung, kemudian baru diteruskan kepada DPR. 

Karena hakim agung itu user dari Mahkamah Agung, sangat logis 
jika uji kelayakan di bidang teknis peradilan diserahkan kepada Mah-
kamah Agung. Jika seleksi hakim agung hanya melibatkan Komisi Yu-
disial tanpa pelibatan Mahkamah Agung, terlebih setelah DPR telah 
dibatasi kewenangannya hanya memberikan “persetujuan” atas calon 
yang diusulkan Komisi Yudisial, tanpa mengurangi wewenang Komisi 
Yudisial, dapat diprediksikan bahwa Komisi Yudisial akan kewalahan 
mencetak kader-kader hakim agung yang kredibel, kapabel, dan pro-
fesional.

Terlebih sekarang fungsi Komisi Yudisial telah bertambah, yakni 
untuk memilih calon hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Oleh 
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karena itu, untuk mendapatkan hakim agung dan hakim konstitusi 
yang “takut akan Tuhan” dan profesional di bidang kompetensi pera-
dilan, Komisi Yudisial sangat memerlukan kerja sama yang solid antara 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme yang berjalan selama ini, Komisi Yudisial mengusul-
kan tiga orang calon untuk dipilih salah satunya oleh DPR. Terasa seka-
li mekanisme ini sering kali penuh dengan nuansa politis karena yang 
dipilih kadang-kadang jauh dari prediksi umum, terutama bagi orang 
yang mengerti seluk-beluk pengadilan dan kualitas masing-masing ha-
kim. Kalau kita melihat hasil dari mekanisme ini, secara faktual tidak 
begitu menggembirakan. Kita lihat, misalnya, dari hasil seleksi dengan 
mekanisme seperti tersebut di atas, ternyata ada hakim agung yang di-
berhentikan karena melanggar kode etik. Ada juga hakim agung yang 
disebut-sebut terlibat kasus suap-menyuap walaupun belum dapat di-
buktikan.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi,641 yang menya-
takan bahwa DPR tidak perlu lagi melakukan fit and proper test, DPR 
cukup menentukan menerima atau menolak calon yang bersangkutan, 
telah mengurangi nuansa politisasi penerimaan calon hakim agung. 
Sayang sekali mekanisme penolakan belum ada aturannya sehingga 
terkesan DPR mengada-ada. Aturan inilah yang harus segera diadakan 
oleh DPR.

Dari sejarah mekanisme perekrutan hakim agung yang terlihat 
dari uraian di atas, ternyata tidak ada satu pun mekanisme yang dapat 
menjamin hakim agung yang benar-benar andal dan mekanisme yang 
memuaskan.

Sistem pertama hakim agung diusulkan oleh Mahkamah Agung 
kepada presiden. Walaupun hasilnya cukup bagus dari segi kualitas 
hakim agung, kelemahannya terletak pada mekanismenya, yaitu ha-
nya hakim yang dikenal oleh pimpinan MA yang dapat dijaring.  Sistem 
yang kedua, hakim agung diusulkan oleh MA kepada DPR, nuansa po-
litiknya sangat tinggi. Kepentingan parpol kadang-kadang sangat me-
nonjol. Sistem yang ketiga, sama dengan  sistem yang kedua, nuansa 
politisnya lebih menonjol. Pendekatan politis lebih berperan daripada 
kemampuan individual. Sistem yang keempat, yaitu Komisi Yudisi-
al mengusulkan kepada DPR dan DPR meneruskan kepada presiden, 

641 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013.
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apabila calon tidak ditolak DPR, akan memberikan kekuasaan lebih 
besar kepada Komisi Yudisial sehingga memerlukan lagi pengawasan 
terhadap Komisi Yudisial. Sistem yang belum pernah dicoba adalah 
yang menentukan calon yang akan diusulkan kepada DPR adalah Ko-
misi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Komisi Yudisial akan fokus 
pada integritas hakim, sedangkan Mahkamah Agung akan menilai dari 
kualitas profesionalisme hakim. Tentu mekanisme ini memerlukan 
perubahan undang-undang. Tersendatnya proses perekrutan hakim 
agung, baik karena Komisi Yudisial yang sangat “pelit” meloloskan ca-
lon hakim agung maupun karena “keanehan” di DPR, dapat menim-
bulkan kevakuman atau kekurangan hakim agung. Apabila ini terjadi, 
yang rugi adalah pencari keadilan atau masyarakat.

Apalagi akhir-akhir ini santer terdengar bahwa usia pensiun hakim 
agung akan dikembalikan ke usia 67 tahun. Menjadi sulit untuk meru-
muskan logika apa di balik keinginan ini, kecuali—mungkin—sifat aro-
gansi. Di negara-negara ASEAN, seperti Filipina dan Thailand, sudah 
lama menganut semua hakim tingkat pertama sampai kasasi pensiun 
pada usia 70 tahun. Bahkan, di Singapura, hakim agung pensiun pada 
usia 75 tahun. Belum lagi jika kita bandingkan dengan hakim di AS atau 
Eropa.

Menurunkan usia hakim agung, akan membawa sejumlah konse-
kuensi yang cukup signifikan. Di antaranya, pertama, merekrut hakim 
agung memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Kedua, 
menemukan calon hakim agung yang berkualitas bukanlah hal yang 
mudah. Ketiga, hakim agung yang sekarang sudah berusia 67 tahun 
harus meninggalkan perkara yang mungkin sudah dipelajarinya. Ke-
empat, pengalaman sebagai hakim agung tidak dapat dipelajari dan 
memerlukan waktu untuk mendapatan pengalaman itu.

2. Persetujuan DPR

Mekanisme pengangkatan hakim agung menurut Pasal 24A ayat 
(3) UUD 1945 ditetapkan oleh Presiden setelah menerima calon hakim 
agung yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).642 Dalam 
hal ini, DPR dalam kapasitasnya sebagai representasi rakyat hanya 
memberikan persetujuan atas calon hakim agung yang diajukan oleh 
Komisi Yudisial (KY). Dalam perdebatan-perdebatan perubahan UUD 

642 Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 mengatakan, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”



BAB 13  REKRUTMEN HAKIM: KEKUASAAN DAN POLITISASI

379

1945, yakni dalam Rapat Panitia Ad hoc (PAH) I ke-38 BP MPR sudah 
mulai muncul usulan bahwa DPR tidak melakukan fit and proper test 
akan tetapi hanya melakukan persetujuan terhadap calon yang diusul-
kan oleh KY.643 Jika dilihat dari cara pandang historical yang terdapat 
pada risalah pembentukan UUD, memang terlihat kejelasan dari para 
pembentuk UUD ketika itu perihal pengisian jabatan hakim agung de-
ngan memberikan peran porsi seleksi kepada KY. Hampir seluruh frak-
si berpandangan yang sama soal seleksi yang dimiliki oleh KY, kecuali 
fraksi Golkar yang tidak berpandangan soal perlunya KY dan lebih me-
milih diangkat dan diberhentikan oleh DPR. Adapun F-PDI juga ada 
yang memberikan usulan seleksi oleh KY tetapi persetujuan di MPR.

Dalam sejarah kekuasaan kehakiman Indonesia, dalam risalah 
(memorie van toelichting) UUD 1945, sidang Badan Penyidik Usaha 
Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tidak mengaji secara tegas tentang 
pola pengisian jabatan hakim, terutama seleksi hakim. Barangka-
li, kekurangan itu yang hendak disempurnakan oleh para penyusun 
perubahan UUD 1945. Namun sayangnya, para pembentuk Undang-
Undang (DPR dan Pemerintah) kemudian “merusak” pola yang dike-
hendaki konstitusi ke dalam Undang-Undang.

Hal ini tampak dalam UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua 
Atas UU No. 14/1985 dan UU No. 18/2011 tentang Perubahan UU No. 
22/2004 tentang Komisi Yudisial. Padahal UU No. 14/1985 jo. UU No. 
3/2009 dan UU No. 22/2004 jo. UU No. 18/2011 merupakan Undang-
Undang yang sejatinya dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 
24A ayat (3) UUD 1945 tersebut. 

Menurut Pasal 8 ayat (2),644 ayat (3),645 dan ayat (4)646 UU No. 
14/1985 jo. UU No. 3/2009 dan Pasal 18 ayat (4) UU No. 22/2004 jo. 
UU No. 18/2011,647 DPR bukan memberikan persetujuan terhadap ca-
lon hakim agung yang diusulkan oleh KY sebagaimana yang diatur dan 

643 Lihat: Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar 
Belakang Proses, dan Hasil Pembahasan, Buku IV tentang Kekuasaan Kehakiman, Edisi Revisi, Sekretariat 
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 425.

644 Ketentuan ini mengatakan “Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.”

645 Ketentuan ini mengatakan “Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.”

646 Ketentuan ini mengatakan “Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilakukan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

647 Ketentuan ini mengatakan, “Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya 
seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon 
hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.”
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dikehendaki oleh UUD 1945, tetapi melakukan pemilihan terhadap ca-
lon hakim agung tersebut.648 Pengaturan oleh kedua Undang-Undang 
tersebut bukan hanya melanggar konstitusi dan menimbulkan ketidak-
pastian hukum, tapi juga memaksa KY untuk mengajukan calon hakim 
agung melebihi jumlah lowongan hakim agung yang dibutuhkan. Di 
samping itu, pemilihan calon hakim agung oleh DPR juga berpotensi 
menganggu independensi calon hakim agung yang bersangkutan ka-
rena mereka dipilih oleh DPR yang notabene adalah lembaga politik.

Tampak bahwa badan legislasi DPR tidak melakukan fungsi har-
monisasi rancangan Undang-Undang terkait, sehingga pengaturan 
tentang proses perekrutan hakim agung justru tidak konsisten dan me-
nyalahi konstitusi sebagai berikut. Pertama, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 14/1985 jo. UU No. 3/2009 pada 
prinsipnya menentukan bahwa DPR memilih calon hakim agung yang 
diusulkan oleh Komisi Yudisial. Tetapi kemudian di dalam Pasal 71 hu-
ruf p UU No. 27/2009 dinyatakan bahwa DPR memberikan persetujuan 
calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk ditetap-
kan sebagai hakim agung oleh Presiden. Pada tahun yang sama sudah 
terjadi inkonsistensi, tetapi kalau kita melihatnya dari posisi terakhir, 
yaitu Pasal 71 huruf p UU No. 27/2009 masih konsisten dengan Un-
dang-Undang Dasar 1945. Sayangnya kemudian yang ketiga, Pasal 18 
ayat (4) UU No. 22/2004 jo. UU No. 18/2011 menentukan bahwa untuk 
setiap lowongan hakim agung, DPR memilih dari tiga calon hakim yang 
diusulkan oleh KY.

Dari uraian di atas dapat dikatakan terjadi politisasi di dalam per-
ekrutan hakim agung sebanyak 3 kali. Pertama, calon hakim agung ha-
sil seleksi Komisi Yudisial dipilih oleh DPR dan berarti DPR mengubah 
kewenangan untuk menyetujui calon hakim agung menjadi kewenang-
an memilih calon hakim agung. Dari hanya menyetujui, diubah atau 
digeser menjadi memilih. Kedua, karena Komisi Yudisial hanya meng-
usulkan pengangkatan calon hakim agung yang dipilih oleh DPR, maka 
KY berganti peran sebagai sekadar tukang posnya DPR. Kalau awalnya 
mengusulkan untuk disetujui atau tidak disetujui, dan kalau disetujui 
dia langsung mengirimkannya kepada presiden. Jadi, ada check dari 
DPR terhadap Komisi Yudisial. Ketiga, rumusan di dalam peraturan 

648 Bandingkan dengan ketentuan Pasal 71 huruf p UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD 
dan DPRD, yang pada intinya mengatakan bahwa “DPR mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan 
persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”
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perundang-undangan yang dimohonkan pengujian itu menyalahi ko-
mitmen konstitusional tentang pembentukkan KY yang independent 
menurut Pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Independensi itu tampak dari ketentuan mengenai proses pem-
bentukannya bahwa anggota KY diangkat oleh presiden dengan per-
setujuan DPR. Jadi, pembentukkan Komisi Yudisial yang independen 
adalah untuk mendukung independensi kekuasaan kehakiman melalui 
perbaikan pola perekrutan hakim agung. Kalau sedikit dilakukan ela-
borasi sebetulnya dengan posisi KY yang independen, yang calonnya 
dimajukan oleh presiden dengan persetujuan DPR itu, ada check and 
balances dengan proses perekrutan hakim agung karena kemudian KY 
yang independen itu mengajukan calon untuk kemudian disetujui atau 
tidak disetujui. Jadi, titik temunya ada pada keberadaan KY dengan pe-
ran yang mengajukan calon untuk disetujui atau tidak disetujui oleh 
DPR. Bukan lalu diubah atau digeser menjadi seperti yang sekarang 
dilakukan oleh DPR, yaitu memilih-milih dari calon yang oleh UU di-
tentukan KY harus mengajukan tiga kali lebih dari jumlah lowongan 
yang tersedia.

Implikasi dari perumusan yang semacam itu dan yang juga sudah 
dilakukan oleh DPR adalah sekadar contoh, dalam hal KY menentukan 
calonnya itu berdasarkan ranking, misalnya ranking 1, 2, 3, maka 3 
calon yang sudah diurutkan ranking-nya ini berpotensi untuk dijung-
kirbalikkan karena DPR dapat memilih, lalu menihilkan makna ran-
king. Tapi masih untung karena yang diminta hanya 3 calon untuk tiap 
lowongan. Kalau kebetulan ada misalnya, 5 lowongan di Mahkamah 
Agung, kemudian Komisi Yudisial harus mengajukan 3 kali 5 berarti 
15. Kewenangan DPR yang diatur UU untuk dapat memilih tersebut 
memungkinkan nomor 15 langsung ditaruh menjadi nomor 1. Lalu 
menjungkirbalikkan proses seleksi oleh lembaga independen yang 
pembentukkannya sebetulnya juga dengan persetujuan DPR tadi. De-
ngan kata lain lalu menyalahi semangat, mengurangi politisasi dalam 
perekrutan hakim dalam hal eksekutif dan/atau legislatif terlibat seba-
gaimana dikemukakan oleh standar internasional di muka.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan konstitusional 
yang harus dinilai dan dipertimbangkan adalah kewenangan DPR da-
lam proses pemilihan hakim agung hanya menyetujui atau menolak 
calon yang diajukan oleh KY atau DPR juga melakukan pemilihan atas 
beberapa calon hakim agung dari beberapa calon yang diajukan oleh 
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KY sebagaimana diatur dalam UU No. 14/1985 jo. UU No. 3/2009 dan 
UU No. 22/2004 jo. UU No. 18/2011.

Pengusulan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan 
persetujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24A ayat (3) 
UUD 1945, yang menyatakan, “Calon hakim agung diusulkan Komisi 
Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan perse-
tujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hak im agung oleh Presiden”, 
merupakan pengusulan calon hakim agung yang sudah melalui proses 
penyeleksian yang sangat ketat sebagaimana yang telah diuraikan di 
atas, namun hal tersebut tidak sinkron ketika pengaturan lebih lanjut 
dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 tersebut yaitu dalam Pasal 8 ayat (2) 
UU MA yang menyatakan, “Calon hakim agung sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama ca-
lon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”, karena DPR sebagai lembaga 
politik bukan lagi memberikan persetujuan kepada calon hakim agung 
yang diusulkan oleh KY, namun DPR memilih nama calon hakim agung 
yang diusulkan KY tersebut, yang kemudian melakukan fit and proper 
test seperti yang sudah dilakukan oleh KY, ditambah lagi dengan wa-
wancara yang dilakukan oleh DPR terhadap calon hakim agung untuk 
menguji penguasaan ilmu hukumnya.

Catatan risalah perubahan UUD 1945, menjelaskan dengan sangat 
gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang 
menyatakan, “Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Dengan demikian, po-
sisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi perse-
tujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang 
diusulkan oleh KY, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari be-
berapa calon hakim agung yang diusulkan oleh KY sebagaimana diatur 
dalam UU No. 22/2004 jo. UU No. 18/2011. Hal itu dimaksudkan agar 
ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi 
oleh kekuatan politik atau cabang kekuasan negara lainnya.

Berdasarkan argumentasi itu, maka ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat 
(3) dan ayat (4) UU MA, serta Pasal 18 ayat (4) UU KY, telah mengubah 
kewenangan DPR dari hanya “memberikan persetujuan” menjadi ke-
wenangan untuk “memilih” calon hakim agung yang diajukan oleh KY. 
Demikian juga, ketentuan dalam UU No. 14/1985 jo. UU No. 3/2009 
dan UU No. 22/2004 jo. UU No. 18/2011, yang mengharuskan KY un-
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tuk mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim 
agung, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 
24A ayat (3) UUD 1945. 

Agar ketentuan kedua Undang-Undang itu tidak menyimpang dari 
norma UUD 1945, maka seyogyanya kata “dipilih” oleh DPR dalam Pa-
sal 8 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan Per-
wakilan Rakyat serta kata “pemilihan” dalam ayat (4) UU No. 14/1985 
jo. UU No. 3/2009 harus dimaknai sebagai “persetujuan”. Demikian 
juga frasa “3 (tiga) nama calon” yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) UU 
MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY harus dimaknai “1 (satu) nama calon”, 
sehingga calon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR hanya 
satu calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung un-
tuk disetujui oleh DPR.





Bab 14
PERADILAN KHUSUS DAN 
HAKIM AD HOC

A. PENDAHULUAN

Salah satu kunci yang diperlukan untuk membangun sistem kene-
garaan yang mampu mewujudkan cita-cita keadilan itu terletak pada 
persoalan kualitas kelembagaan hukum dan peradilan yang memer-
lukan perhatian serius sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman 
pasca-modern sekarang ini.649 Dari segi historis, pengadilan sering 
merupakan sakah satu di antara lembaga yang paling dini menarik 
perhatian orang-orang yang menginginkan terciptanya kesatuan 
nasional. Orang yang menganut pandangan Marx dan Weber cen-
derung mengemukakan bahwa sebab musababnya pada pokoknya 
adalah ekonomi. Akan tetapi, sementara keuntungan ekonomi tidak 
diragukan lagi mengalir dari pengadilan yang diatur secara sentral, 
petunjuk adanya ilham penyatuan pengadilan yang berasal dari eko-
nomi cenderung bersifat tidak langsung dan terlalu abstrak.650 Ti-
dak banyak bukti bahwa bila pemimpin politik memutuskan untuk 
memperluas kekuasaan pengadilan raja atau negara, mereka memi-

649 Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegas-
kan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan 
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Baca 
juga UU No. 48/2009 Pasal 1 angka 1 yang mengatakan, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara 
Hukum Republik Indonesia.”

650 Daniel S. Lev, Op. cit., hlm. 246.
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kirkan keteraturan, kepastian, dan pengawasan ekonomi. Lembaga-
lembaga administrasi lainnya lebih baik daripada pengadilan un-
tuk semacam itu. Hal yang lebih mengesankan tentang pengadilan 
adalah bahwa organ ini merupakan lambang kekuasaan, pemelihara 
perdamaian, dan pemberi keadilan yang dikenal oleh semua orang.

Salah satu isu yang mengemuka di Indonesia soal pengadilan ini 
adalah berhubungan dengan masalah manajemen kelembagaan dan 
ini terkait dengan perkembangan struktur sosial baru usai revolu-
si. Pada awalnya terdapat serangkaian reaksi terhadap tertib kolonial 
yang bersifat memecah belah, yang mewujud dalam bentuk organi-
sasi hukum kolonial, yang dalam organisasi tersebut kemajemukan 
mengandung diskriminasi yang menyakitkan antara golongan Eropa 
“yang maju” dan golongan pribumi “yang terbelakang.”651 Selain itu, 
para pemimpin politik dan kaum terpelajar yang berhaluan nasionalis 
mencita-citakan kesatuan nasional dan modernisasi yang untuk me-
wujudkannya maka unifikasi hukum hampir dipandang secara univer-
sal sebagai langkah niscaya yang harus ditempuh.652

Dalam konteks ini, unifikasi pengadilan lalu menjadi masuk akal 
sebagai kebutuhan yang paling mendesak. Begitu disatukan, pengadil-
an nasional akan diilhami oleh dorongan-dorongan yang menempat-
kannya di peringkat pertama akan kesatuan nasional. Dorongan untuk 
meraih kesatuan sebagian tergantung dalam upaya mencari sumber-
sumber politik, yang di negara baru lazimnya tersebar luas. Di balik 
ketegangan, unifikasi pengadilan ataupun unifikasi administrasi pada 
umumnya terdapat perebutan pengaruh antara elite nasional baru dan 
elite lokal yang lebih tua. Indonesia mengalami ketegangan semacam 
itu pada pasca-revolusi, yang bisa diringkas dalam skenario peninjau-
an ulang keberadaan pengadilan adat dan percobaan penerapan hu-
kum Barat dalam satu kesatuan sistem yudisial.

Namun dewasa ini, fenomena struktural menunjukkan kesatuan 
peradilan menjadi sesuatu yang terkoyak-koyak. Di samping makin 
besar tuntutan menghidupkan kembali tradisi dan peradilan informal 
sebagai alternatif akses terhadap peradilan dengan otonomi daerah 
yang diakui oleh UUD 1945, juga semakin cepatnya macam jenis per-
adilan khusus, dan bahkan penyelesaian sengketa lewat badan-badan 

651 Ibid., hlm. 247.
652 Ibid.
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administrasi yang bersalin rupa menjadi “peradilan semu.” Struktur 
peradilan di negara kita dewasa ini makin membutuhkan penataan, 
termasuk di dalamnya keperluan untuk melakukan konsolidasi yang 
sistematis dan terpola dengan baik terhadap keberadaan pelbagai ben-
tuk peradilan khusus653 dan peradilan semu atau lembaga-lembaga 
quasi peradilan yang tumbuh dan berkembang sangat cepat, mes-
kipun kadang-kadang tanpa didahului oleh desain perencanaan yang 
benar-benar matang.654 

Untuk menentukan apakah kita berhadapan dengan suatu pera-
dilan semu dalam hukum administrasi ataukah peradilan adminis-
trasi yang sesungguhnya (murni), haruslah kita meninjaunya dari dua 
rangkaian unsur-unsur atau kriterium, yaitu: kriterium formal organik 
dan kriterium materiil. Kriterium formal-organik adalah bilamana ba-
dan pemutus beserta anggotanya itu termasuk kekuasaan yang bebas/
independen terhadap Pemerintah ataukah tidak. Kriterium materiil 
meninjaunya dari segi tugas pokoknya yaitu memeriksa dan memutus 
persengketaan dan menetapkan hukumnya.

Suatu peradilan semu hanyalah memenuhi kriterium materiil saja, 
sedangkan kriterium formal-organik menunjukkan bahwa ia bukan-
lah termasuk kekuasaan yang bebas/independen terhadap Pemerin-
tah, bahkan ia merupakan bagian dari struktur organisasi badan pe-
merintah. Suatu peradilan murni adalah bilamana memenuhi kedua 
unsur atau kriterium tersebut. Jumlah peradilan semu di Indonesia 
pada waktu ini tidaklah banyak, dan contoh yang jelas adalah Pa-
nitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tingkat Pusat (P4P) atau-
pun tingkat Daerah (P4D). Baik P4P maupun P4D merupakan organ 
yang termasuk dalam struktur organisasi Depar  temen Tenaga Kerja, 
tetapi tugasnya maupun prosedur yang ditempuhnya di dalam bekerja 
adalah ciri-ciri dari suatu tugas di bidang peradilan. Contoh lainnya 
adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menyelesaikan 
masalah piutang negara yang macet penagihannya. PUPN ini secara 
formal-organisatoris termasuk Departemen Keuangan. Selain itu, da-
hulu sebelum tahun 1981, Panitya Urusan Perumahan juga merupa-
kan peradilan semu di bidang sewa-menyewa yang menyangkut Surat 

653 Lihat Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2010-2035, hlm. 2.
654 Dalam suatu kesempatan, Bagir Manan (Ketua Mahkamah Agung 2001-2009) pernah mengungkapkan 

bahwa kerumitan ini disebabkan apabila ada usulan pengajuan rancangan UU baru, di dalamnya tersirat 
keinginan untuk membentuk peradilan baru atau mekanisme penyelesaian sengketa yang kemudian dihu-
bungkan dengan mekanisme banding atau kasasi.
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Izin Penempatan Rumah, dan secara formal-organisatoris termasuk 
struktur pemerintah daerah. Tetapi sejak tahun 1981 wewenang un-
tuk memeriksa dan memutuskan sengketa soal sewa-menyewa telah 
dikembalikan kepada pengadilan negeri. Putusan-putusan dari pera-
dilan semu ini masih dapat digugat di depan Peradilan Umum dengan 
dasar gugatannya, yaitu “perbuatan melawan hukum oleh Pemerin-
tah” (onrechtmatige overheidsdaad, ex. Pasal 1365 KUH Perdata). 

Di zaman sekarang, jenis dan rupa lembaga peradilan dalam prak-
tik memang berkembang luas dan sangat beranekaragam. Ada lemba-
ga atau badan peradilan khusus yang dikembangkan dalam lingkungan 
peradilan umum, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), 
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Pengadilan Anak, Pengadilan 
Perikanan, dan Pengadilan Niaga. Ada pula pengadilan khusus da-
lam lingkungan peradilan tata usaha negara, seperti Pengadilan Pa-
jak. Bahkan di bidang-bidang lainnya juga bertumbuhan ide-ide baru 
untuk membentuk badan-badan peradilan yang khusus menangani 
bidang-bidang pembangunan yang tersendiri dengan maksud yang 
dapat dikatakan baik dan mulia untuk memberikan jaminan yang lebih 
baik dalam upaya pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas.

Di samping badan-badan yang secara tegas disebut sebagai lem-
baga peradilan khusus, ada pula lembaga-lembaga baru yang dibentuk 
dengan kewenangan yang bersifat semi atau quasi peradilan, seperti 
misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Infor-
masi Pusat dan Komisi Informasi Daerah (KIP dan KID), Badan Penga-
was Pemilihan Umum (Bawaslu), dan bahkan Dewan Kehormatan Pe-
nyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Memang belum semua orang 
bersepakat untuk menganggap lembaga-lembaga seperti ini sebagai 
lembaga semi-peradilan. Akan tetapi, dengan karakteristik tugas dan 
fungsi serta kewenangannya yang bersifat mengadili, tidak dapat tidak 
lembaga-lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi 
Informasi Publik, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut di 
atas harus dilihat sebagai lembaga yang bekerja dalam ranah dan harus 
dilihat sebagai bagian dari sistem peradilan dalam arti yang luas.

Selain itu, beban tugas lembaga-lembaga pengadilan dalam peng-
ertian konvensional dewasa ini dapat dikatakan mengalami perkem-
bangan fungsional yang padat, sehingga muncul kesadaran mengenai 
pentingnya melakukan penataan kembali fungsi-fungsi peradilan, 
dengan memisahkan atau melakukan desentralisasi atau dekonsen-
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trasi dengan mengadakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar 
peradilan (out of court settlement). Dengan adanya mekanisme demi-
kian, proses penyelesaian hukum tidak selalu diidealkan agar diselesai-
kan di dan melalui pengadilan (in-court settlement), tetapi dapat juga 
diselesaikan melalui luar-pengadilan (out-of court settlement). Karena 
itu, sistem hukum dan peradilan dianggap penting untuk dilengkapi 
dengan prosedur mediasi, arbitrase, dan bahkan hakim perdamaian.

Sistem peradilan di Indonesia sedang mengalami proses diferensi-
asi struktural, desentralisasi, dekonsentrasi, dan bahkan dekonstruksi 
kelembagaan yang sangat meluas. Dinamika perkembangan struktural 
demikian ini belum tentu dapat segera tertata dengan baik dan stabil 
dalam waktu dekat, karena ide-ide baru tentang peradilan khusus te-
rus saja berkembang di antara para pakar dan apalagi para pengamat 
hukum melalui pelbagai media massa. Misalnya, dalam rangka pemba-
hasan Rancangan Undang-Undang tentang Kehutanan yang sekarang 
masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, ide untuk membentuk 
lembaga peradilan kehutanan juga dikembangkan meskipun masih 
terus diperdebatkan.655 Elsa Syarief, seorang advokat, dalam disertas-
inya mengusulkan pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan.656 
Bahkan, pertengahan tahun lalu, di Thailand mengemuka ide pem-
bentukan pengadilan khusus turis.657 Pada pertengahan 2010, Ketua 
Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa mengemukakan pendapat yang 
menolak pembentukan pengadilan khusus terorisme.

655 Pada tahun 2003, Departemen Kehutanan mengusulkan agar pemerintah membuat pengadilan khusus 
untuk para pencuri kayu. Pada semester I/2003 pencurian kayu yang terjadi sebanyak 100 kasus. Sementara 
proses pengadilan berjalan lamban. Bank Dunia memperkirakan nilai pencurian kayu di Indonesia mencapai 
US$ 600 juta (Sekitar Rp 5,10 triliun) per tahun.

656 Dalam ringkasan disertasinya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Berkeadilan 
Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan” disebutkan, jumlah sengketa tanah pada tahun 1992 hingga 1996 
meningkat 17% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan lembaga peradilan Indonesia belum 
bekerja optimal dalam menyelesaikan sengketa tanah. Fakta menyebut bahwa pengadilan umum dan peng-
adilan Tata Usaha Negara tidak sanggup menyelesaikan persengketaan pertanahan secara tuntas, bahkan 
tanah tidak dapat dimanfaatkan oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Menurutnya, penyelesaian sengketa 
pertanahan yang tepat adalah dibentuknya suatu pengadilan khusus pertanahan dengan menggunakan hu-
kum acara yang sesuai dengan konsep pada UUPA dan peraturan pertanahan yang ada. Dengan dibentuknya 
Pengadilan Khusus Pertanahan, penyelesaian sengketa tanah tidak berlarut-larut karena menghasilkan suatu 
putusan final dan dapat dieksekusi, sehingga dapat tercapai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.

657 Pemerintah Thailand tengah mempertimbangkan rencana membuat pengadilan khusus turis. Tuju-
annya menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi turis. Keindahan Thailand tidak lepas dari banyaknya 
tindak kriminal. Turis yang berada di Phuket dan Krabi sering kali mengalami tindak kriminal, baik dari 
penduduk setempat maupun sesama turis. Menteri Pariwisata Thailand Somsa Pureesrisak ingin ada sebuah 
pengadilan yang memprioritaskan kejahatan pada turis, misalnya penyerangan, pencurian, dan penipuan. 
Dengan ini, wisatawan akan merasa keamanan mereka menjadi prioritas penting. Pada September 2013 
yang lalu, Pengadilan ini diresmikan.
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Peneliti LIPI Samsuddin Haris juga mengusulkan pembentukan 
peradilan pemilu.658 Badan Narkotika Nasional (BNN) menggulirkan 
isu untuk membentuk pengadilan khusus narkoba.659 Demikian juga 
sehubungan dengan polemik pemidanaan terhadap dokter di Makas-
sar, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mewacanakan pengadilan khusus 
bidang kesehatan.660 Sebelumnya, 13 Juli 2013, Komisi Nasional Perem-
puan dalam audiensi dengan Pimpinan Mahkamah Agung mengusul-
kan pembentukan Pengadilan Khusus Perempuan dan Anak, terutama 
sekali untuk mempertajam penanganan kasus Kekerasan Dalam Ru-
mah Tangga (KDRT).661 Dari survei Setara Institute terhadap 200 ahli 
tata negara, mengusulkan ide untuk membentuk pengadilan khusus 
sengketa pemilu dan pilkada.662 Pada sebuah pernyataan yang dikutip 
media 8 Januari 2014 yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
membuka kemungkinan untuk mengusut dugaan kasus korupsi di tu-
buh institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ada peradilan khusus 
yang akan digunakan untuk mengadili terduga korupsi dari kalangan 
TNI. 

Kriminalisasi yang menimpa proyek bioremediasi PT Chevron Pa-
cific Indonesia (CPI) menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Bukan 
tidak mungkin ke depan kejadian yang sama bakal terulang. Indonesia 
membutuhkan pengadilan khusus lingkungan guna menghindari hal 
tersebut

B. HISTORIOGRAFI PERADILAN KHUSUS

Dalam sejarah peradilan di Indonesia, istilah peradilan khusus 

658 Sekalipun sudah memilik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi (MK), Jaksa dan 
Hakim. Tapi semua elemen ini belum bekerja sama dalam satu sistem yang utuh. Ditambah tadi para pene-
gak hukum dalam sengketa dan pelanggaran pemilu ini. Terkadang tak memiliki latarbelakang hukum dan 
pemahaman hukum pemilu yang baik. Ini yang menjadi pertimbangan usulan tersebut.

659 Lihat: Republika, 3 April 2013.
660 Putusan kasasi Mahkamah Agung yang menghukum penjara 10 bulan 3 dokter spesialis kandungan 

dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, Sp.OG., dr. Hendry Simanjuntak Sp.OG., dan dr. Hendy Siagian, Sp.OG. atas 
dakwaan melakukan malapraktik menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kalangan dokter mempro-
tes vonis tersebut. Di sejumlah daerah muncul aksi solidaritas dengan melakukan mogok massal pada 27 
November 2013 yang lalu.

661 Pengadilan pertama India yang khusus menangani tindak kejahatan terhadap perempuan, diresmikan di 
Kolkata. Pengadilan ini dibentuk menyusul kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang perempuan muda 
di New Delhi, Desember lalu, yang ramai disoroti media internasional. Di tengah maraknya demonstrasi dan 
peringatan korban di segala pelosok India, Menteri Kehakiman mengumumkan pengadilan khusus yang hanya 
menangani kasus kejahatan terhadap perempuan. Para hakim dan petugas-petugasnya juga semua wanita.

662 Lihat laporan survey yang tersusun dalam Ismail Hasan (Editor), 2013, Dinamika Perlindungan Hak 
Konstitusional Warga, Jakarta, Penerbit Pustaka Masyarakat Setara.



BAB 14  PERADILAN KHUSUS DAN HAKIM AD HOC

391

dipahami sebagai antonim dari pengertian peradilan pada umumnya 
yang berjenjang mulai dari peradilan tingkat pertama di Pengadilan 
Negeri, peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi sampai peradil-
an tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelum Indonesia merdeka, 
ketiga jenjang peradilan tersebut bermula dari badan-badan pera-
dilan yang sudah eksis dalam sistem peradilan Hindia Belanda, yaitu 
“Landraad” yang dijadikan Pengadilan Negeri, “Raad van Justitie” yang 
menjadi Pengadilan Tinggi, dan “Hogeraad” yang dkembangkan men-
jadi Mahkamah Agung. Karena itu, semua pengadilan di luar lingkung-
an peradilan biasa pada umumnya tersebut di atas disebut Pengadilan 
Khusus, seperti Pengadilan Agama yang berasal dari “Priesterraad” dan 
lain-lain. 

Sesudah Indonesia merdeka, muncul pula pemikiran untuk meng-
adopsi perkembangan pengertian tentang negara hukum (rechtsstaat) 
di Eropa Barat yang mengharuskan adanya peradilan tata usaha nega-
ra. Namun perkembangan ide pembentukan peradilan tata usaha ne-
gara ini di Eropah Barat memiliki sistemnya yang tersendiri, sehingga 
di Austria, di Jerman dan bahkan di Perancis, misalnya, sistem pera-
dilan tata usaha ini tidak berpuncak di Mahkamah Agung melainkan 
memiliki mahkamah tertingginya sendiri. Pada pokoknya, Mahkamah 
Agung Perancis atau “Cour d’Cassation” hanya menangani perkara-
perkara pidana dan perdata, demikian pula Mahkamah Agung Austria 
dan Jerman. Untuk menangani perkara-perkara tata usaha negara, di 
Perancis diadakan Dewan Negara atau “Conseil d’Etat”, sedangkan di 
Jerman dan Austria dibentuk Mahkamah Administrasi Negara “Verwal-
tungsgerichtshoft” yang tersendiri. Bahkan di Austria, untuk peradilan 
konstitusi, pada tahun 1920 dibentuk pula Mahkamah Konstitusi atau 
“Verfassungsgerichtshoft” yang merupakan lembaga peradilan konsti-
tusi pertama di dunia.2 Semua bentuk peradilan itu tidak dilihat sebagai 
bentuk peradilan khusus, melainkan berkembang menjadi pengertian 
lingkungan peradilan yang tersendiri. Semua jenis lembaga peradilan 
tersebut, oleh Christian Van Vollenhoven dikelompokkan ke dalam 
4 macam peradilan, yaitu (i) Peradilan Tata Negara (Staatsrechtelijke 
Rechtspleging), (ii) Peradilan Tata Usaha Negara (Administratiefsrech-
telijke Rechtspleging), (iii) Peradilan Pidana (Strafsrechtelijke Rechtsp-
leging), dan (iv) Peradilan Perdata (Privaatesrechtelijke Rechtspleging).

Karena itu, sebenarnya, alasan untuk menyebut adanya istilah 
peradilan khusus itu dalam sejarah, hanyalah karena sudah diterima-
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nya pengertian mengenai peradilan umum, sehingga karenanya, yang 
lain dari peradilan umum itu harus disebut sebagai peradilan khusus. 
Baru sesudah diterima ide pembentukan peradilan tata usaha perlu 
dipahami satu pengertian lagi, yaitu peradilan tata usaha negara. Ka-
rena itu, pada mulanya—seperti tercermin dalam Penjelasan Pasal 7 
ayat (1) UU No. 19/1964, dikenal adanya tiga jenis peradilan, yaitu 
Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Peradilan Tata Usaha Nega-
ra. Dalam UU No. 19/1964 ini, peradilan agama dianggap termasuk ke 
dalam pengertian pengadilan khusus. Pengertian demikian ini dikorek-
si pada masa Orde Baru sehingga dengan UU No. 14/1970, peradilan 
agama itu dianggap merupakan lingkungan peradilan yang tersendiri 
di samping peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usa-
ha negara.

Selain pengertian pengadilan agama dan pengadilan militer yang 
kemudian dikembangkan sebagai lingkungan peradilan yang tersendi-
ri seperti dikemukakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa peng-
adilan khusus pertama yang pernah dibentuk di Indonesia adalah 
Pengadilan Ekonomi pada tahun 1955. Pengadilan Ekonomi dibentuk 
berdasarkan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 untuk mengadili perka-
ra tindak pidana di bidang perekonomian. Kemudian dibentuk pula 
Pengadilan Landreform untuk mengadili perkara-perkara pidana, per-
data, dan tata-usaha negara yang timbul dalam pelaksanaan kebijak-
an land-reform. Keduanya sama-sama termasuk ke dalam pengertian 
peradilan umum.

Pada tahun 1964, dengan UU No. 19/1964 dibedakan adanya tiga 
jenis peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Per-
adilan Tata Usaha Negara. Kedua bentuk Pengadilan Ekonomi dan 
Pengadilan Land-reform tersebut di atas termasuk ke dalam penger-
tian Peradilan Umum, sedangkan yang dimaksud dengan Peradilan 
Khusus adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Sementara 
itu, yang dimaksud dengan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pera-
dilan sebagaimana disebut dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 
sebagai peradilan administratif. Di dalamnya tercakup juga pengertian 
peradilan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 
18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian 
(LNRI 1961 No. 263; TLN No. 2312). Peradilan agama, peradilan mi-
liter, dan peradilan tata usaha negara ini baru diperlakukan sebagai 
lingkungan peradilan sendiri yang setara dengan peradilan umum de-
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ngan dicantumkannya ketentuan mengenai keempat lingkungan per-
adilan itu dalam UU No. 14 Tahun 1970. Dengan demikian, peng-
ertian pengadilan khusus ditiadakan dan diganti dengan pengertian 
lingkungan peradilan.

Namun sebelum dibentuknya UU No. 14/1970 ini, di masa awal 
Orde Baru, meskipun bentuk-bentuk pengadilan khusus, seperti Peng-
adilan Ekonomi dan Pengadilan Land-reform663 tersebut di atas sudah 
tidak ada lagi, tetapi ketika itu muncul kebutuhan yang dipandang 
mendesak untuk membentuk pengadilan khusus untuk mengadili eks 
anggota Partai Komunis Indonesia beserta simpatisannya. Penyeleng-
garaan peradilan bersifat istimewa berdasarkan prinsip-prinsip hukum 
militer yang bersifat sementara. Pengadilan khusus ini disebut Mahka-
mah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Ketika itu, kedudukan Mahmilub 
ini sangat penting dan kinerjanya sangat efektif dan progresif dalam 
mengadili dan menghukum orang-orang yang dipandang terkait de-
ngan PKI dan peristiwa G-30-S/PKI. Perkembangan demikian ini terus 
berlangsung sampai kemudian dilakukan konsolidasi dan penataan 
struktural terhadap sistem peradilan nasional pada tahun 1970 dengan 
dibentuknya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 
Kehakiman.

Karena besarnya pengaruh sistem peradilan militer melalui Mah-
kamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) mulai tahun 1965, struktur per-
adilan militer itu dimuat dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Keku-
asaan Kehakiman itu sebagai salah satu lingkungan peradilan yang 
tersendiri, di samping peradilan umum, peradilan agama, dan peradil-
an tata usaha negara, yang masing-masing dapat dikatakan mempu-
nyai latar belakarang ide dan sejarahnya sendiri-sendiri. Seharusnya, 
peradilan militer tidak perlu dimasukkan ke dalam rezim hukum pera-
dilan biasa, karena fungsinya terkait dengan hukum keadaan darurat, 
bukan hukum dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, pera-
dilan militer itu seharusnya hanya dikaitkan dengan fungsi peradilan 
disiplin internal prajurit dan perwira militer. Pengadilan Militer dapat 
berfungsi, baik sebagai peradilan sipil maupun sebagai peradilan mili-
ter secara bersama-sama, hanya dalam kondisi negara dalam keadaan 

663 Dihapus dengan UU No. 7/1970. Susunan Pengadilan Landreform antara lain terdiri dari tiga orang Wakil 
Organisasi Massa Tani yang duduk sebagai Hakim Anggota untuk mencerminkan kegotong-royongan Nasional 
berporoskan nasakom. Di samping faktor politik, pertimbangan dihapuskannya Pengadilan Landreform adalah 
karena sesungguhnya peradilan perkara perdata dan pidana, termasuk perkara Landreform pada umumnya 
adalah wewenang dari Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
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darurat perang atau keadaan darurat militer.
Karena itu, keberadaan pengadilan militer seharusnya hanya tidak 

diperlakukan sebagai lingkungan peradilan yang tersendiri, melainkan 
cukuplah dipandang sebagai salah satu bentuk pengadilan khusus, ya-
itu bersifat internal militer ketika kondisi negara berada dalam keada-
an normal, dan bersifat eksternal dengan kemungkinan menjalankan 
fungsi peradilan sipil manakala fungsi-fungsi peradilan sipil tidak da-
pat menjalankan tugas konstitusionalnya berhubungan kondisi negara 
berada dalam keadaan darurat perang atau darurat militer. Dengan de-
mikian, keadilan tidak malah dicampur-adukkan antara kondisi negara 
dalam keadaan normal dan keadaan tidak normal. “Normale recht voor 
normale tijd, en abnormale recht voor abnormale tijd” (hukum yang 
normal untuk keadaan norma, dan hukum yang tidak normal untuk 
keadaan tidak normal). 

Akan tetapi walaupun UU No. 14 Tahun 1970 membuka kemung-
kinan diadakannya pengkhususan pada setiap lingkungan peradilan 
hal itu ternyata tidak tercermin dalam UU yang mengatur mengenai 
masing-masing lingkungan peradilan. Dari 4 UU yang mengatur me-
ngenai Badan Peradilan, UU yang menyatakan dalam lingkungan per-
adilannya dapat diadakan pengkhususan hanyalah UU No. 2 Tahun 
1986 tentang Peradilan Umum, sementara dalam 3 UU badan peradil-
an lainnya seperti UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, UU 
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 31 Tahun 1997 
tentang Peradilan Militer sama sekali tidak menyebutkan satu kata 
pun mengenai hal ini. Hal ini tentunya menimbulkan satu pertanyaan, 
apakah dalam ketiga Badan Peradilan tersebut dapat dibentuk penga-
dilan khusus atau pengkhususan atau tidak. Tidak diaturnya menge-
nai pengadilan khusus dalam 3 badan peradilan tersebut tampaknya 
memang bukan tanpa sengaja. Selain pada saat itu memang belum 
pernah ada pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan per-
adilan selain Peradilan Umum, 3 badan peradilan lainnya itu sendiri 
sebenarnya secara inheren sudah dianggap merupakan pengkhusus-
an dari Peradilan Umum sehingga mungkin akan sedikit ganjil jika 
dalam peradilan khusus tersebut diadakan pengkhususan lagi. Hal ini 
bisa terlihat dari penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No. 14/1970 tersebut. 
Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, satu hal yang perlu di-
catat dari kedua UU tersebut dalam kedua UU tersebut terlihat bahwa 
istilah Pengadilan Khusus belum dikenal. Istilah Pengadilan Khusus 
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dinyatakan secara tegas baru pada UU No. 4/2004 yang menggantikan 
UU No. 14/1970. Dalam UU No. 4/2004 ini posisi Pengadilan Khusus 
tidak lagi ditempatkan dalam bagian penjelasan UU akan tetapi telah 
dimasukkan dalam bagian Batang Tubuh.664

Jika melihat dari perbandingan ketiga UU Kekuasaan Kehakiman 
di atas tampaknya penegasan pengaturan Pengadilan Khusus dalam 
bagian Batang Tubuh dilakukan karena pada saat dirumuskannya UU 
No. 4/2004 tersebut Pengadilan Khusus yang sudah didirikan memang 
sudah cukup banyak. Hal ini berbeda kondisinya ketika kedua UU se-
belumnya dirumuskan, di mana sebelumnya pengadilan khusus yang 
ada atau pernah ada hanya 1 buah, yaitu Pengadilan Ekonomi.

Ketidakjelasan mengenai apakah dalam lingkungan peradilan se-
lain peradilan umum dapat dibentuk juga pengadilan khusus atau ti-
dak kemudian dijawab dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara. Dalam pasal 9A UU No. 9/2004 ini akhirnya secara te-
gas dinyatakan bahwa dalam lingkungan peradilan TUN (juga) dapat 
dibentuk pengadilan khusus atau pengkhususan. Perubahan ini tam-
paknya terjadi karena dua hal, pertama untuk dapat membuat Peng-
adilan Pajak yang pada awalnya berdasarkan UU didirikan sebagai 
badan peradilan tersendiri menjadi bagian dari Badan Peradilan TUN. 
Kedua karena adanya perubahan cara pandang pembuat UU terhadap 
3 badan/lingkungan peradilan selain Peradilan Umum yang dahulu di-
anggap sebagai peradilan khusus menjadi tidak lagi dianggap sebagai 
peradilan khusus.

Sayangnya, ketika reformasi, ketentuan mengenai keempat ling-
kungan peradilan menurut UU No. 14/1970 itu diadopsi begitu saja 
dalam rangka Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Hal itu 
dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yaitu: “Kekuasaan ke-
hakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradil-
an yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, ling-
kungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 

664 Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15 ayat [1]). Penjelasan ketentuan ini menyatakan, 
“Yang dimaksud dengan ”pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, 
pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan 
industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata 
usaha negara.”
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Karena itu, resmilah struktur konstitusional kelembagaan peradilan 
di Indonesia terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 
yang di dalamnya terdapat 4 lingkungan peradilan sebagaimana dike-
mukakan di atas. Dengan pengaturan pada tingkat konstitusi ini tentu 
timbul kesulitan untuk mengevaluasi secara menyeluruh mengenai 
struktur dan pengertian lingkungan peradilan tersebut di atas.

Namun demikian, dengan struktur peradilan yang ada, kita dapat 
mengonsolidasikan semua ide tentang lembaga peradilan yang bersifat 
khusus secara pasti ke dalam salah satu lingkungan peradilan yang di-
tentukan oleh UUD 1945 itu. Semua bentuk dan jenis pengadilan khusus 
harus dikembalikan hakikat keberadaannya dalam konteks lingkungan 
peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, atau 
peradilan militer. Tentu ada kesulitan ketika harus membahas menge-
nai bentuk kelembagaan yang bersifat quasi-peradilan atau peradilan 
semu, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi In-
formasi Pusat (KIP), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Penga-
was Pemilu (Bawaslu), dan lain-lain sebagainya. Lembaga-lembaga ini 
termasuk ke dalam lingkungan peradilan umumkah atau lingkungan 
peradilan tata usaha negara? Pertanyaan ini tentu dapat dijawab me-
nurut karakter bidang hukum yang ditangani oleh masing-masing lem-
baga quasi peradilan ini yang tentunya perlu dibahas secara tersendiri.

C. PERTUMBUHAN PERADILAN KHUSUS

Ide pembentukan peradilan khusus terutama sangat berkembang 
di masa setelah reformasi, terutama untuk maksud memenuhi tuntut-
an perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks dalam ma-
syarakat. Pada akhir masa Orde Baru, dibentuk satu pengadilan khu-
sus, yaitu Pengadilan Anak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997. Setelah 
reformasi, desentralisasi pemerintahan dan diversifikasi fungsi-fungsi 
kekuasaan negara berkembang luas bersamaan dengan gerakan li-
beralisasi dan demokratisasi di segala bidang kehidupan. Karena itu, 
lembaga peradilan yang bersifat khusus semakin banyak didirikan oleh 
Pemerintah. 

Pada tahun 1998, dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudi-
an disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998, kita mendirikan Pengadil-
an Niaga yang pertama kali. Selanjutnya, pada tahun 2000 dan tahun 
2002, dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan UU No. 
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26 Tahun 2000, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) de-
ngan UU No. 30 Tahun 2002.

Selain itu, telah dibentuk Pengadilan Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, dan Pengadil-
an Perikanan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004665, dan banyak lagi la-
innya. Bahkan, setiap kali selalu saja muncul ide-ide baru untuk mem-
bentuk pengadilan khusus lainnya yang pada umumnya dimaksudkan 
untuk lebih mengefektifkan upaya penegakan hukum di bidang-bidang 
tertentu, seperti misalnya di bidang kehutanan, dan sebagainya. Kare-
na itu, ketika muncul kebutuhan untuk membentuk undang-undang 
baru di bidang kehutanan, muncul pula ide untuk membentuk peng-
adilan kehutanan dalam rancangan undang-undang yang dibahas di 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

Inisiatif ide-ide seperti ini kadang-kadang datang dari kalangan 
anggota DPR, tetapi kadang-kadang justru datang dari Pemerintah 
sendiri yang sering kali tidak didasarkan atas hasil kajian yang terpa-
du, terutama karena lemahnya koordinasi antar-instansi pemerintah 
sendiri. Itulah sebabnya, maka bentuk-bentuk baru pengadilan khusus 
terus bertumbuh dan bertambah jumlahnya dalam sistem peradilan 
Indonesia pasca-reformasi.

Kini muncul pertanyaan, kebutuhan apa yang diperlukan sebagai 
syarat pembentukan pengadilan khusus. Mengenai hal ini ternyata 
baik UU Kekuasaan Kehakiman maupun UU yang mengatur mengenai 
badan/lingkungan peradilan tidak mengaturnya kecuali bahwa landas-
an hukumnya haruslah undang-undang. Sementara itu jika dilihat dari 
pengaturan dalam 8 UU yang mengatur Pengadilan Khusus yang ada 
dan pernah ada dasar pengkhususan dapat dibagi menjadi dua, yaitu 
pengadilan yang kekhususannya karena hukum materil yang menjadi 
ruang lingkupnya, dan pengadilan yang kekhususannya karena subjek 
yang terlibat. Pengadilan khusus yang termasuk dalam kategori per-
tama yaitu Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, 
Pengadilan Pajak dan Pengadilan Perikanan. Pada keenam pengadil-
an ini kompentensi absolutnya berkaitan dengan objek hukum, dalam 
pengertian setiap perkara yang termasuk dalam objek hukum tertentu 

665 Pasal 71 UU ini menginsturksikan pembentukan pengadilan perikanan untuk pertama kali di Pengadilan 
Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual yang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya 
paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya UU ini. Karena ketidkasiapan infrastruktur dan 
aparatur pengadilan, maka ketentuan ini ditangguhkan dengan Perpu No. 2/2006.
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menjadi wewenang pengadilan ini. Pada Pengadilan Ekonomi setiap 
perkara Tindak Pidana Ekonomi menjadi wewenang Pengadilan Eko-
nomi, pada pengadilan Niaga setiap perkara Kepailitan, Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang dan HAKI merupakan wilayah Penga-
dilan Niaga. Pada Pengadilan Pajak sengketa pajak yang menjadi ruang 
lingkupnya. Pada Pengadilan HAM pelanggaran HAM berat, Pengadil-
an PHI perselisihan hubungan industrial, dan pada Pengadilan Peri-
kanan yaitu Tindak Pidana Perikanan yang diatur dalam UU Perikan-
an. Tidak ada perkara yang termasuk dalam lingkup hukum tersebut 
dapat diselesaikan diluar pengadilan pengadilan khusus tersebut. 

Berbeda dari kategori pertama, pada kategori yang menjadi dasar 
kekhususan adalah subjek yang terlibat. Pada Pengadilan Anak subjek 
yang menjadi sumber kekhususan adalah tersangka/Terdakwa nya, 
dalam hal ini anak yang berusia antara 8-18 tahun. Pada Pengadilan 
Korupsi tidak semua perkara korupsi masuk ke dalam kompentent-
si absolutnya, hanya perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saja yang dapat diperiksa dalam 
pengadilan ini, perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh 
pihak Kejaksaan tetap diperiksa pada pengadilan negeri. 

Dilihat dari pengkhususan-pengkhususan tersebut terlihat bah-
wa Pengadilan Korupsi merupakan pengadilan khusus yang paling 
berbeda dari yang lainnya. Dasar pengkhususan pada pengadilan ini 
membuka kemungkinan terjadinya disparitas putusan dalam perkara 
korupsi antara perkara korupsi yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri 
dengan yang diperiksa oleh Pengadilan Korupsi. Di satu sisi kemung-
kinan disparitas ini memang mungkin dipandang negatif, akan tetapi 
di sisi lain hal ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan untuk mendo-
rong kinerja hakim karier; Pengadilan Korupsi yang mayoritas diisi 
oleh hakim ad hoc dapat menjadi alat ukur apakah asumsi masyarakat 
bahwa pengadilan/hakim karier sudah sedemikian korupnya benar 
atau tidak. Jika ternyata dalam perkara korupsi putusan dari Pengadil-
an Korupsi lebih baik daripada pengadilan negeri umum maka asumsi 
publik tersebut tentunya bukan isapan jempol belaka, dan pengadilan 
harus berupaya untuk memperbaiki dirinya kalau tidak ingin keperca-
yaan publik hilang sepenuhnya.

Jika diidentifikasi terdapat 11 peradilan khusus yang berkembang 
dewasa ini yaitu: (i) Pengadilan Anak; (ii) Pengadilan Niaga; (iii) Penga-
dilan HAM; (iv) Pengadilan Tipikor; (v) Pengadilan Hubungan Industri-
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al; (vi) Pengadilan Perikanan; (vii) Pengadilan Pajak;666 (viii) Mahkamah 
Pelayaran;667 (ix) Mahkamah Syariah di Aceh;668 (x) Pengadilan Adat di 
Papua;669 (xi) Pengadilan Tilang.670

D. PERTUMBUHAN DAN PERANAN HAKIM AD HOC

Dalam konteks ini, yang dimaksudkan sebagai hakim ad hoc ada-
lah hakim yang bukan dididik dan yang bukan berkarier khusus sebagai 
hakim.671 Menurut Supomo, hakim dalam ketegori ini telah dikenal se-
jak masa Hindia Belanda, khususnya dalam Pengadilan Landraad yang 
mendampingi majelis hakim, juga dalam hakim perdamaian desa.672

Dewasa ini hakim ad hoc dikenal dalam pengadilan khusus dalam 
lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Dalam 
lingkungan peradilan umum, hakim ad hoc dikenal dalam (i) Pengadil-
an Niaga; (ii) Pengadilan HAM; (iii) Pengadilan Tipikor; (iv) Pengadilan 
Hubungan Industrial; dan (v) Pengadilan Perikanan. Dalam lingkung-
an peradilan tata usaha negara, hakim ad hoc dikenal dalam pengadil-
an TUN dan pengadilan pajak.

Akan tetapi, sesungguhnya secara yuridis UU No. 5/1986 tentang 
PTUN yang memperkenalkan hakim ad hoc, sekalipun di dalam prak-
tik tidak pernah ditetapkan. Ketentuan UU ini menegaskan bahwa ha-
kim ad hoc ditetapkan manakala perkara memerlukan keahlian dalam 
memeriksa suatu perkara tertentu dapat diangkat hakim ad hoc. Pem-
bentukan hakim ad hoc selanjutnya akan ditentukan dengan Peraturan 
Pemerintah yang juga tidak pernah dibentuk. 

Dengan demikian, pertimbangan kebutuhan hakim ad hoc dalam 
Pengadilan TUN adalah untuk memeriksa dan memutus perkara untuk 

666 Evolusi pengadilan pajak sudah semenjak Hindia Belanda. Untuk pertama kali, perselisihan pajak 
diselesaikan dengan Institusi Pertimbangan Pajak pada tahun 1915. Kemudian, badan ini disempurnakan 
dengan Majelis Pertimbangan Pajak melalui UU No. 5/1959. Seiring dengan reformasi perpajakan tahun 1983, 
peraturan perundang-undangan pajak masih mengakui institusi ini. Baru pada tahun 1997, dibentuk Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak melalui UU No. 17/1997. Badan ini selain pajak juga menyelesaian persoalan bea 
cukai dan kepabeanan. Kemudian Pengadilan Pajak untuk pertama kali dibentuk dengan UU No. 14/2002.

667 Mahkamah Pelayaran adalah lembaga peradilan semu yang di bawah Kementerian Perhubungan un-
tuk mengadili kasus-kasus atau pelanggaran keselamatan pelayaran yang diajukan oleh Direktur Jenderal 
Perhubungan Laut. 

668 Pertama kali dibentuk menurut UU No. 18/2000 tentang Otonomi Khusus Aceh dan kemudian diganti 
dengan UU No. 11/2006.

669 Melaksanakan ketentuan UU Otonomi Khusus Papua 2001.
670 Lihat UU Kepolisian 2002.
671 Luhut M.P. Pangaribuan, 2009, Lay Judges & Hakim Ad hoc: Suatu Studi Teoretis mengenai Sistem Peradilan 

Pidana Indonesia, Jakarta, Disertasi Ilmu Hukum UI, hlm. 12.
672 Supomo, 1982, Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II, Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita, hlm. 56.
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mengadili masalah hukum tertentu. Hal demikian juga terdapat dalam 
Pengadilan Niaga.649 Sekalipun keahlian khusus disyaratkan harus me-
miliki hakim ad hoc ini sebagai anggota majelis hakim tetapi sesung-
guhnya hampir tidak ada bedanya dengan hakim karier dan alat bukti 
dengan ahli bila maksudnya hanya untuk memperbaiki ratio decidenci 
suatu putusan. 

Keberadaan hakim ad hoc dibutuhkan pada sisi lain karena alasan 
perlunya “keahlian” dalam proses pengambilan keputusan sebagai-
mana telah dirumuskan dalam UU Hak Asasi Manusia.650 Syarat ke-
pedulian ini dapat dikatakan lebih bersifat politis daripada substansi 
keadilan. Oleh karena itu, syarat ini tidak akan bermakna apa pun keti-
ka hakim dalam mengambil putusan dari perspektif keadilan. Bahkan 
bisa menjadi faktor negative terhadap asas imparsial, impersonal, dan 
objektif dari hakim ketika mengadili suatu perkara.651

Namun keberadaan hakim ad hoc memiliki peran lain, yaitu dibe-
rikan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan seperti diten-
tukan dalam Pengadilan Hubungan Industrial.652 Konsep partisipasi 
ini para pihak, yaitu organisasi pekerja dan pengusaha berpartisipasi 
untuk memasukkan ke dalam daftar calon yang akan menjadi hakim 
ad hoc. 

Dengan memperhatikan alasan-alasan keberadaan hakim ad hoc 
di atas, bisa saja menimbulkan permasalahan mendasar. Dari per-
spektif konstitusi dan perundang-undangan, mengapa di antara 4 
lingkungan peradilan, keberadaan hakim ad hoc hanya dimungkinkan 
eksis pada 2 lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum 
dan lingkungan peradilan tata usaha negara? Di lingkungan peradilan 
umum telah dibentuk lingkungan pengadilan khusus dengan diser-
tai eksistensi hakim ad hoc, yaitu (i) pengadilan niaga; (ii) pengadilan 
HAM; (iii) pengadilan korupsi; (iv) pengadilan perikanan; dan (v) peng-
adilan hubungan industrial.

Mengapa hakim ad hoc tidak diperkenankan berada dalam ling-
kungan peradilan umum yang memiliki kompetensi memeriksa dan 
memutus perkara pidana dan perkara perdata seperti halnya penga-

649 Pengadilan Niaga sendiri dibentuk dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan usaha pada umumnya 
dan kehidupan perekonomian pada umumnya, serta untuk meningkatkan kepercayaan penyelesaian utang 
piutang bagi kreditor asing. Lihat: Sunarmi, 2010, Hukum Kepailitan, Jakarta, Penerbit Sofmedia, hlm. 227.

650 Pasal 26 UU Pengadilan HAM.
651 Luhut M.P. Pangaribuan, Op. cit., hlm. 13.
652 UU Hubungan Industrial, Pasal 2.
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dilan negeri? Bukankah lingkungan pengadilan ini memiliki pencari 
keadilan yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan pengadilan-
pengadilan khusus? Bukankah sorotan kinerja negatif, kemungkinan 
penyalahgunaan wewenang, dan pelayanan publik akan lebih banyak 
pada pengadilan negeri?

Oleh sebab itu, sesuai pendapat Luhut M.P. Pangaribuan, bahwa 
keberadaan hakim ad hoc pada pengadilan khusus lebih merupakan 
ikhtiar yang bersifat reaktif sesaat daripada konseptual dalam mem-
perbarui sistem pengadilan.653 Reaktif di sini maksudnya karena keha-
dirannya hanya untuk menjawab kebutuhan yang pragmatis di masya-
rakat, yaitu adanya ketidakpuasan yang tinggi terhadap kelembagaan 
pengadilan yang hanya ada hakim karier. Putusan-putusan pengadilan 
yang mengecewakan memang telah menjadi pembicaraan hampir di 
semua forum publik, akademik, politis, dan legislasi untuk waktu yang 
lama.654

653 Luhut M.P. Pangaribuan, Op. cit., hlm. 14.
654 Bandingkan: Laporan Tahunan Komisi Hukum Nasional, 2004, hlm. 43.
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